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ЗДД ВИСЛАЛИ ЗБРОЮ 
НА ДОПОМОГУ 

ЗАПРОШЕНІЙ ПАНАМІ 
Вашингтон. — Державний І вирішити жадної дії в обо-

департамент повідомив, що "юні нападеної країни, бо 
З Д А вислали зброю Панам
ській Республіці, щоб допо
могти їй відогнатн напасни
ків, які причалили ззакордо-
в у і вже захопили одну міс
цевість на Караїбському узбе
режжі . З Д А 'діяли після того, 
як панамський уряд звернув
ся був із Просьбою д о Органі
зації Американських Д е р ж а в 
про допомогу проти ворохоб
ників, які змагають до ски
нення теперішнього панам
ського уряду. Американська 
допомога відбулася в рямках 
договору про взаємну допо
могу, а зброю вислано з аме
риканських запасів, які нахо
дяться в доні Панамського 
Каналу . Договір про взаємну 
допомогу дозволяє допомага
ти зброєю тій державі , яка є 
загрожеяа агресією. Панам
ський амбасадор у Вашингто
ні Рікардо М. Арілс заявив 
на окремих зборах Ради Ор
ганізації Американських Д е р 
жав, що збройна сила коло 
8 0 tfck) прибула з Куби до 
Панами. Згідно з інформа-
ціями панамського уряду ще 
два відділе агресорів мають 
прибути До Панами човнами. 
Панамський амбасадор не 
складав Протесту проти ку
бинського 'У#ЯДУ, ХОЧ і 38-
явив, що н і ж панамськими 
агресорами o f кубинські го-
рожанн.:РаДа висловила під
тримку Панамі, але не могла 

члени ради мусять дістати 
інформації й інструкції від 
своїх урядів. 28-го квітня мас 
аідбутнея нове засідання ра
ди, на якому мають обгово
рити справу скликання асам
блеї міністрів закордонних 
справ 21 американської дер
жави. Панамський ' амбаса
дор заявив, що його уряд не 
мас стільки збройних сил. 
щоб відбити більшу інвазію. 
Агресори ззакордону с в змо
ві з місцевими невдоволеннми 
елементами, і тому потрібна 
негайна допомога, щоб нг 
треба б у л о пізніше говорити, 
що ,.пожЬжу погашено, але 
хата згоріла". На нараді ам-
басадорів не було представ
ників Куби і JTaiTi. Кубин
ський амбасадор с не при
сутній у Вашингтоні, але він 
чомусь не вислав свого за
ступника. Діючий президент 
ради' Х у л і о Лякарте з Уру
гваю закликав д о негайної 
допомоги панамському урядо
ві, щоб видко було, як справ
но діє Організація Американ
ських Д е р ж а в . Фідель Кас-
тро заявив у Гюстоні, Тексас. 
звідки він виїжджає 28-го 
квітня на економічну к о н ф е 
ренцію д о Буенос Айрсс, щ о 
інвазія до Панами сталася без 
відома його уряду, і що як і 
а між агресорами кубинці, то 
вони с там рез відома кубин
ського уряду*, прем'єром яко
го є він — Фідель Кастію. 

• 

Президент поставив „вето" проти 
рільничого, законопроекту 

Вашингтон. 4:?-*_27-ro квітня перше „вето" Президента під 
президент Аніенгавер не Wi»^'^': c«t^ir[іІбпГр^. Конгрес 
писав прийнятого Конгресом п р и й н я в ' б у в цей законопро-
зановолройягу. зг ідно з яким ект великою більшістю голо-
м а л а :<5утн скасована к о н у с і в , але в Палаті Репрезен-
троля секретарем рільництва тактів число голосів „за" 
Е з р о ю Течртом Венсоном по- б у л о ' д е щ о менше від більшо
вичок д л я ' сільських електрї- 'стн двох-третіх голосів, якої 
веиь, бо цю контролю мав би потреба до того, щоб Конгрес 
виконувати сам керівник Ад- міг перемогти „вето" Прези-
міністрації Сільської Елек- дента. Сенатор Линдон Б. 
трифікації. Д е м о к р а т и ч н а Д ж а ц с о н заявив, що політнч-
більшість в Конгресі ухвали- на демократична комісія ви
л а б у л а тоя законопроект, бо . ' рішить, чи треба в Конгресі 
на її гадку, Бенсон гальму- перемагати „вето" Презнден-
вав дії цієї адміністрації Це та. 

Ботлер проти компромісу в справі 
охорони громадянських прав 

Бостон, Ifacc. — Голова 
Крайового Д є м о кратичного 
ІСомітсту Пол М. Ботлер зая
вив у своїй промові, щ о про
відники Демократичної партії 
не пристануть на жадний 
компроміс в справі законопро
екту про охорону громадянсь
ких прав, І про це своє стано
вище повідомлять всі райони 
цієї країни. Одночасно, казав 
Ботлер, ми н е зможемо, під 
жадними умовами кого-будь 

ці 

виключати з нашої парти за 
те, щ о він противиться зако
нопроектові про охорону гро
мадянських прав. „Ми запев
нимо всіх, що морально здо
рова концепція охорони гро
мадянських прав стоїть в на
шій партійній виборчій плят-
формі" — запевняв Ботлер. 
Він закликав президента Ай-
зенгавера, щоб підтримав сво
їм впливом становище Найви
щого Суду З Д А в справі обо
рони громадянських прав. 

Українські молодечі організації в Европі 
об'єдналися для прокомуністичної акції 

Мюнхен, ' Німеччина. — 
На початку квітня 1959 року 
відбулися в Мюнхені наради 
представників українських 
молодечих організацій, що 
на инх вирішено створити Ді
ловий Комітет Української 
Молоді у вільному світі, який 
мав би зайнятися організу
ванням антикомуністичної і 
аитибольшевицької акції, в 

зв'язку з 7 Міжнародним Фе
стивалем Молоді. Цей Фести
валь організує Москва в міся
цях липні-серпні ц. р. у Від
ні. Він. як це відомо з мину
лих років, мас на меті допо
могти большевикам пошири
ти свої ідеГ серед молоді віль
ного світу та з'єднати її для 
своїх п'ятих колон. Особливо 
наступає Москва тепер на мо
лодь Африки й Азії, як та
кож південно! Америки. Рів
ночасно намагається вона че
рез ті фестивалі показати на
шій поневоленій молоді, що, 
мовляв, всякий спротив її па
нуванню є безвиглядннй, бо 
в руках Кремля лежить міц
но не тільки кермо московсь

кої імперії, але на її боці сто
їть також все молоде поколін
ня світу. Проводи молодечих 
організацій проголосили вод
ночас із цим, щ о їхнє член
ство не буде брати участи у 
Фестивалі, а вестиме роз'яс
нювальну діяльність серед 
збаламученої брехливою агі
тацією молоді. Прсдставнпкг 
українських молодечих орга 
нізацій. — Центрального С«>-
юзу Українських Студентів 
Пласту, Спілки Українсько 
Молоді, Союзу Українських 
Студентів Німеччини. Трва 
риства Українських Студентіт 
Католиків „Обнова", У країн 
сько-Америкянського Медич 
ного Товариства, Товариств; 
Укратнської Студіюючої Мо 
лоді ім. М. Міхновського, ви 
рішили включитися активи 
в загальносвітову акцію неко • 
муністпчних організацій і ви 
ступати протії підступства ор 
ганізаторів фестивалю, допо 
магаючн молоді вільного сві 
ту своїм досвідом та відпонід 
ними матеріалами про боль 
шевицьку дійсність. 

Комісія Молоді ЮНОМА відбула 

11ю Порк. 
сіл Молоді Ювілейного Комі
тету Мазепи (ЮКОМА) відбу
ла тут в приміщеннях У Н Д о -
му минулої п'ятниці, 23-го 
квітня, свої чергові наради, 
в результаті яких обмірковано 
і вирішено ряд справ зв'яза
них з відвначуванням цього 
Мазспннського Року. Як відо
мо, всі молодечі організації, 
заступлені в тій Комісії Моло
ді ЮКОМА. прнготовлають 

чергові наради 
Рухлива Комі- том нарад на зборах у п'ятий, 

цю. Зокрема обговорено, ряд 
проблем, зв'язаних з підго
товок) виступів і контеету ук
раїнознавчої с а м одіяльностн 
молоді. Поодинокі справи ре
ферували Вол. Бакад, Оксана 
Вікул, д-р" Е. Жарськнн'гТа 
інші. В дебатах забирали-го
лос п-ні А. Давиденко, Я . Ко-
сановський, М. І. Дяковськвй 
та інші. Справу фінансів ре 
ферував з раменн УККА його 
касир И. Лисогір, а погляди 

й о г о ' е-

Д К Р Ж А В В Н И П С Е К Р Е Т А Р К. Г Е Р Т Е Р 

Державшій секретар КрІстіян Гертер виходить з державного 
департаменту, щоб від'їхати на летовнще, звідкіля він від
летів в понеділок до Парижу на конференцію західніх мініст
рів закордонних справ. Гертер вживає милиць, хворіючи на 
артретизм. Позаду — його асистент для європейських справ, 

Лнвіигстон Мерчант. 

Українці в Австралії планують відзначити 
ЮО-річчя Шевченка побудуванням 

величавий М а з є п н н ський І ЮКОМА з'ясовував 
здвнг молоді, що мас відбути- кретар д-р Я. ЇІадох. Зборами 
ся в Ню Иорку на острові ' проводив голова Комісії проф! 
Гондол 19 і 20 вересня ц. p.. ' В. Савчак, а секретарював А. 
Шо іі б у л о _ головним продме- ' Домарацькиіі . '.. , . ; . ч , ' " ^ 

Мґр. Іван Телкж знову очолює Стейтовий 
Комітет Відділів УНС в Коннектикат 

В АМЕРИЦІ 
ф Президент ЛАзекгавер про

голосив день 1-го травня .Днем 
Закону" 1 заклякав населення 
ЗДА відзяаФіти цю дату відпо
відними церемоніями, що сим
волізували б послух і відданість 
урядові і законам країни. 

• Державний департамент 
рахує нового державного секре
таря Крістіяна А. Гертера за 
54-го з черПг на тому пості. 
Але признає, що його можна 
вважати також за 53-го і навіть 
за 52-го. коли не будуть зара
ховувати до дерисавних секрета
рів Робсрта ДівінГотона й Джа-
на Джея. що офіційно пост дер
жавного секретаря не обіймали 

Соммсрфілд. с сіфячиняяка-
мн зростання злочинности се
ред молоді". 

• 50-рІчиа Мері Me Одіва в 
Лсмбертоні, Північна Каролай-
иа, заявила в суді, що вона нс-
забом мас породити 33-тю ди
тину, а з своїм мужем живе 35 
років. 

ф Екс-президент Гнррі С. 
Трунам 4-го травня виступати
ме в сенатській підкомісії р 
справі зміни закону про заборо, 
ну президентові ЗДА втрете 
кяндпдувати „я перовнбір. Дав-
НІПП Труман заявлявся за ска
сування цього обмеження. 

ІІюноркськяй губернатор 

Бридж порт, Конн. — В ми
нулу неділю, 26-го квітня 
1959 p., тут відбулися загаль
ні збори Стейтового Комітету 
Відділів УНСоюзу стейту Кон
нектикат, який гуртує всіх 20 
Відділів цього стейту. Збори, 
які відбулися в приміщенні 
місцевого Народного Дому, 
відкрив й ними проводив го
лова Кмітету мґр. Іван Телюк 
з Н ю Гейвен. а секретарював 
д-р Василь Палідвор зі Стом-
форду. У зборах взяли та
кож участь головний секретар 
УНСоюзу д-р Я. Падох, го
ловний радний зі стейту Кон
нектикат Ярослав Гук та 
стейтовий організатор д-р Ми
хайло С н і г у р ° в н ч - х ° ч К о ж -
тсг існує вже від деякого ча
су, делегати Відділів УНСою
зу т о н н о на цих зборах схва
лили правильник. Після ви
слухання та прийняття звіту 
з діяльности, збори перевели 
нові вибори стейтових союзо-
вих органів, обравши наново 
на голову мґр. Івана Телюка, 
на заступника голови Василя 
Самофала із Віллиментик, 
на секретаря Василя Пну , на 
касира Карла Стасюка. обох 
з Ню Гейвен. Д о Управи ввій
шов з уряду, як головний рад
ний Ярослав Гук з Гартфорду 
та Михайло Галькевнч зі 
Стратфорду. На контролера 
обрано пп. Свстахія Гомотю-

ка, Антона Маланчука та Во
лодимира Гафтковнча. Схва
лено вкладку по 5 дол. від 
Віділів нижче 100 членів та по 

памятників 
Тутешній укра- в інших більших українських 

скупченнях в Австралії.. Спра
вою цих' святкувань і побуду • 
ванн я пам'ятників мав би за
йнятися Союз Українських 
Організацій в Австралії. У 
статті в цій справі ..Вільна 
Думка" пише ще. що „треба 
подбати, щоб іменем Тараса 

Сідней, 
їнськнй тижневик „Вільна 
Думка" виступив у числі 11-
ому з ц. p.. з пропозицією, 
щоб українці в Австралії. 
приєдналися До запланованих 
українцями З'сдиненнх Дер
жав Америки і Канади Шсв 
ченківськвх святкувань і від 
значили ці роковини відповід
ними урочистостями і побу 
дуваняям пам'ятників теж і Р 
Австралії. У статті п. я . : „У-
трнвалнта культ Шевченка" 
згаданий часопис Пропонує 

ГЕРТЕР ВИЇХАВ 
НА КОНФЕРЕНЦІЮ 

ЗАХІДНІХ МІНІСТРІВ 
ДО ПАРИЖУ 

Вашингтон. — Держав
ний секретар КрІстіян Гертер 
відлетів у понеділок 27-го кві
тня ц. р. до Парижу на кон
ференцію міністрів закордон
них справ З Д А . Англії, Фран
ції і Західньої Німеччини, яка 
мас остаточно узгіднитн спі
льну політичну стратегію За
ходу в обличчі переговорів з 
Совстами про Німеччину, си
туацію в Берліні та цілий 
комплекс справ, що ділять 
Схід і Захід. Це перша подо
рож Крістіяна Гертера за кор
дон на велику конференцію 
в характері наступника дер
жавного секретаря Доллеса . 
Перед відлетом Гертер склав 
тільки коротку заяву, що він 
„цілком певний", що' західні 
міністри „осягнуть правиль
ні висліди". Він ствердив, що 
так звана діюча група захід
ніх держав на своїх останніх 
нарадах у Лондоні осягнула 
іобрі поступи: „Ми и наші 
союзники погодились Щодо 
головних ліній нацого підхо
ду до складних проблем, що 
їх мусимо розглядати на зу
стрічі з совстським закордон
ним міністром". Конференція 
з участю Громнка призначе
на на 11 травня у Женеві. 
Гертер — твердять американ
ські газети — відлетів до Па
рижу з американським пла
ном про ступневе створюван
ня, крок за кроком, системи 

Шевченка назвати українсь 
кі народні доми, школи, ву-1 європейської безпеки парале-
лиці, площі, навіть скупчен-" 
ня українців, а вкінці треба 
побудувати Шевченкові па
м'ятники біля українських на-

глія з свого боку настоює на 
прийняття пляиу про створен
ня я Епропі зони, яка підля
гала б міжнародній військовій 
інспекції та обмеженню для 
збройних сил і деяких родів 
:-.брої (атомової) . Західня Ні
меччина була до цього часу 
рішуче проти всякої такої 
спеціальної зони в середній 
Квропі й проти накладання 
будь-яких шор на можливості 
західньо-німецького озброєн
ня, поза клявзулями з Па
ризьких протоколів, в яких 
прийнято Зяхідяю Німеччину 
до НАТО та докладно визна
чено межі П дозброення. За
хідна Німеччина теж с проти 
всяких безпосередніх й офі
ційних контактів із східньо-
німецькими комуністами. Н а 
цьому тлі виявились різниці 
між західніми союзниками і ті 
різниці мають бути узгіднені 
й зліквідовані на Паризькій 
конференції, що починається 
в середу 29-го ц. м. У това
ристві Гертера виїхали асис
тент державного секретаря 
для європейських справ Л н 
віигстон Мерчант, радник дер* 
жавного департаменту Фред-
рік РаЙнгард, голова відділу 
для німецьких справ Мартів 
Гіллебранд і асеетент секре
таря оборони для справ між
народної безпеки Д ж о н Іраіа. 
Державного секретаря Герте* 
ра прощали на летозищі Йо
го перший заступник Даглес 

льно із таким же повільним І Д іллон й інші вищі службо-
і ступневим наближуванням вики державного департа-
до з'сдиненил Німеччини. Ан- менту. 

. 
побудувати пам'ятники Шсв- роднях домів, церков, шкіл 
чоикові«в СІДНеГ. МвлборнІ 

кірод 
ня плоЩах міст, д е жл-

Аделаїді, Перті, Врнзбені та вуть Українці". 

Роман Тодося Осьмачки „Ротонда 
Душогубців" появився в перекладі 

на англійську мову 
Міннеаполіс, Мінн. - В ту- ти колинебудь свободу" 

Неру таврує нсщно-щтпіібЩ шіШу 
в Тибеті й пропаганду Пейпінгу 

Н ю Делі . - Індійський пре
м'єр Неру, вернувшись з по
бачення з ДаляЙ Лямою, ви
ступив з великою промовою 
в індійському парляменті, в я-
кій — не зважаючи на спо-

,.мовою холодної війни" пос
тійне оскаржування Індії а 
затіяині проти комуністичного 
повстання в Тибеті й окрес
лив такі закиди, як „фантас
тичні.". Він пригадав, що- Ін-. 

10 дол. від більших Відділів, 'тешяьому відомому амерн-.Романі Осьмачки описані зну- кійну й видержану мову та, дія добровільно зреклась*бу 
'щання московсько-большеви. заокруглені д н п л оматичнІ ла деяких екстеряторіяльних Після цього д-р Падох виголо

сив доповідь, підкреслюючи 
останні успіхи з праці УНС. 
Минулий рік, хоча був роком 
рецесії, УНСоюз закінчив пов
ним успіхом, як відносно пра
ці, так і числа приєднаних 

Т. C.f панському видавництві 
Деннісон і С-ка вийшла 
ком у перекладі ня англійсь
ку мову відома повість видат
ного українського поета і ро
маніста Тодося Осьмачки п. 

членів. В березні ц. р. УНС н. ..Ротонда душогубців". На-
ОСЯГНУВ 73.000 активних чле- |зва цього твору в перекладі 
нів. Це дає запоруку, що й на англійську мову звучить 

„Червоні вбивці" і присвяче
на вона „мільйонам людей у 
світі ,що живуть під жорсто
кою тиранією без палії зпоб \ -

цей ювілейний рік буде ро
ком успіху й запорукою даль
шого берпереривного розвит
ку УНСоюзу. В дискусії за
бирали голос гол. радішй Я. 
Гук, п.п. Антін Маланчук, С. 
Гомотюк, д-р Палідвор та 
стейтопнй організатор д-р Сні-
гурович, який закликав при-
явних активно допомагати ко
му в організаційній праці. 
Збори вирішили доложнлі 
старань до гідного відмічення 
союзового ювілею, а зокрема 
зобов'язалися взяти громадну 
участь у величавому фестива
лю, Що тідбудеться ЗО травня 
ц. р. в Н ю Иорку в Карнеґі 
Гол та подбати про тс, щоб 
всі Відділи стейту Коннекти-
кет виконали свій ювілейний 
обов'язок, приєднавши до УН
Союзу визначену їм кількість 
нових членів. 

'[цького режиму н а д українсь- фрази — зовсім недвозначно} прав в Тибеті, що їх одіднчи-
л , ^ " ким народом і з цього ж при- натаврував комуно-китайську ла в спадщині після Англії, і 

воду видавці підкреслюють у політику в Тибеті та спосіб тому нісенітницею є називати 
своїй передмові, що рідко ко- насвітлюваиня тибетських по-1 Індійців „експансіоністами", 
ли трапляється видати руко- Дій офіційною комуно-китай-j як це роблять видатні члена 
пис із висловленням такого ською пропагандою. Неру з | комуно-кнтайської партії на 
суворого засуду на комуніс- Цілим притиском підкреслив, теперішньому партійному кон-
тнчну ідеологію і стоговані добровільний характер втечі ґресі в Пейпінгу. Неру повто-
коМунігтамн методи, як ц*е с Д а л я й Лями з Тибету та йо-
в романі Осьмачки. Книжка г о прибуття на територію Ін-
Т. Осьмачки видана д у ж е до- Д»- Т е с а м е стосується до „кі-

тибетських вті-бре, на гарному папері і на
раховує. 37Г) сторінок. 

УКРАЇНСЬКА ХРОНІКА 
1.1-рІччп 

# Колнвпгій нідевкрвтар армії Нелсон А. Рокефеллср постаянп 
Вільям Г. Дрейпер. внетупаюча 
в комісії закордонних справ у 
Палаті Репрезентантів, сказав, 
що це було б катастрофою, ко
ли б Конгрес на більшу суму 
зменшив допомогу закордонові. 

• Дрояпер домагався збільшити 
військову допомогу закордон
ням державам, бо „небезпека 
комуністичної а г р е с і ї тепер 
більша як колинебудь", а СС-
СР і комуністичний Китай ве
дуть ще й економі чну офензиву 
проти вільного світу. 

ф Головлжй поштмагтер Ар-
тур Е. Соммсрфілд, зізнаваа 
в поштовій підкомісії Палати 
Репрезентавтів, що порногра-

вето" проти закоітопро«кту. 
ухваленого стейтовоіо лсґіслл-
турою, яюій дозволяв у*иггелам 
стосутиіти фізичне покарання 
учнів в публічшрс школах. Цей 
факт викликав протилежні ре
акції: одні називають ..вето" гу
бернатора „ганьбою", а інші 
хвалять Рокефсллсра. 

• До too Порку Прилетів із 
Варшави 29-рІчний Мяріян Си-

# У ІЛ-рІччя українського 
nLiMioro профспілкового руху 
Відбудуться в ДНЯХ Я . 10 трав
ня ц. р в місті Мсц (Франція) 
лва конгреси українських про
фесійних організацій у Франції, 
а саме ХІ-ий Конгрес ОО'с.д-
наннл українських Робітників у 
Франції (ОУРФ) та IV-нй Кон
грес Українських Вільних Про
фесійних Організацій (КУВ-
ПО). В програмі, крім звітіп із 
діпльности. праць комісій і ви
бору нових керівних органні о-
бидлох орпінізацій передбачені 
теж доповіді ніі тему „Вклю-
іспнл >т<раІнського робітпнцт-

к\-рський. якому а 1944 році піл ва в життя Франції” та ..Новий 
час повстання "відорвало обидві етап змагань українського ро-
руки. Він сподівасться дістати 
пггу'чні руки.,Щоб заробляти на 

Юрій Нулішенко з „Тризуба" одержав 
Найціннішу Нагороду Змагуна за 1958/59 

Пю Порк. w-- Провід Лме- з американської футбольної 
рнканської Професійної Ліги команди „Юрнк Траксрс" із 
подав до відома .що Найцін- 1 0 2 7 голосами і на третьому 

М.СЦІ — Фрснк Шварц. воро-
нішу Нагороду Змагуна. и р и - | л р b , < Г а к о а г - | 3 9 1 0 голо-
знавану кожного року напав- сани, в минулих роках Най-
ГЛТНІШОМу футболістові, одер-j ціннішу Нагороду Змагуна 
ж а я за 1058/1969 рік Юрій одержали — Джекі ФеррІС з 
Кулішснко, воротар із ф п л л - | „ І 0 р и к Тракерс" 1054, 
делфійської футбольної дру- Джекі Гайне з „Гакоаг" 
жини „Тризуб". В голосуван- 1955, Д ж а д Оліво|> з ,.Юрик 
ні в справі призначення на- Тракерс" — 1956 і Володи-
городн, на всіх 5,371 голосів мир Кудсїжо з филаделфій-
Ю|)ій Кулішенко одержав ського „Тризуба" - 1957. 
2.728 голосів. Другим у черзі перший з українців, відана-
був Бенні МекЛоліи. ЛУЧНИК ченнх ціїяо нагородою. 

лькох тисяч 
качів, які вже після прибут
тя Лями нахлинули з Тибету. 
Неру ствердив, що Індія при
знала їм всім право азилю. 
роззброївши тих, які мали з 
собою зброю. Нору Hainan 

рив давніше запрошення під 
адресою ставленикп китайсь
ких комуністів Пачеи Лями й 
комуно-китайського амбаса-
дора в Індії, щоб вони поїхали 
до місця перебування Д а л я й 
Лями і безпосередньо пере
вірили, чи він знаходиться 
лід будь-яким примусом та чи 
хтось його схопив був". 

." 
Китайські комуністи вибрали після 

Мао Тсе-тунга новргр „президента' 
Гонг Конг. • - Мяо Тсе-тунґ, їдкі Т у н ґ Пі-ву і вдову по 

який мас офіцідйний титул |Сун Ят-сені. Маршал Чу-тег 
„голови республікн", зрікся 'став головою у. зв. ГоловиоІ 
того становища, застерігшії і комісії конгресу компартії. Ко-

Тікають з 

прожиток. Д-р Софія Ляшсвсь-
ка, яка зустрічала на летовнщі 
нового ІміГраята, указала, що 

фічної літератури при допомозі | важко буде йому допомогти, бо 
пошти продається в ЗДА на 500 з лівої руки залишилося4 ь ньо-
мільйонів долярів річно. „Ці ба- | го тільки 5 палів, • 
руни непрпетоаности, сіиїлов чотири. 

бітннцтпа". 
• Друге пглик»« віче СВІТОВІМ 

СПІЛКИ Визволення УкраІїш — 
відбудеться в днях 16 і 17 трав
ня ц. р. в залях Літ> - Мист. 
Клюбу в HJO Иорку. На поряд
ку нарад крім звітів Гол. Уп-

з ііралої рави і Контр. Комісії та виборів 
нових керівних органів Світової 

СВУ заплановані теж доповіді 
д-ра В Наддніпрянця на тему 
..Християнський с о л і длрнзм". 
ред. В. Коваля „Напрямні внут
рішньої і зовнішньої ПОЛІТИКИ 
Світової СВУ П от. Т. Бульби-
Воровцл п. н. ..Стратегії! виз
вольної боротьби" 

• У Фестивалі Сучасних Ми
стецтв (малярство, скульптура, 
музика, танець | драма), що йо
го влаштовує, починаючи під 
31 березня до і7-іх> травня ц р. 
МирреП Стейт Калсдж в Мир-
рсП. Кентакі. бере теж участь 
і професор цього Калсдж у ВІДО
МИЙ український скрипалі. Ро
ман Придятксвич., В четвертому 
концерті цього ж Фестнпяліо. 
ню відбувся дня 26-го КВІТНЯ 
Ц. Р-. проф. Прндаткепігі иико-
нав Варілції українського і:”М-
позитора пок. Миколи Коллдн 
В сьомому концерті, що відбу
деться дня 4-го травня Ц. p.. 
проф. Придаткевич вистуїіатиме 
у квартеті, який виконаг. компо
зиції П. Пидеміта, Дж. Гованса, 

С. Барбера та Р. Лалмера. 

Московські „Ізпі:стія" з 21 
КВІТНЯ видрукували статтю 
якогось.М. Нікітіна про масо
ву втечу робітників і-4 цілин
них земель К а з а х с т а н у . 
ПЛИННІСТЬ робітничої сили, — 
пише М. Нікітін спричиняв 
новим радгоспам величезну 
шкоду. В Ленінградському, 
наприклад, радгоспі Кокче
тавської области з 95 механі
заторів у грудні місяці зали
шилось тільки 55, а в Кзил-
тузькому радгоспі за той са
мий час ви втікало 16 осіб із 
23-ох. Дісться це тому. — 
твердить М. Нікітін. що 
кваліфікованим робітникам, 
не забеЗпсчусться нормаль
них умовин побуту. У Казан
ському, наприклад, радгоспі 
бракує н а в і т ь мешканевої 
площі, нових домів зовсім не 'долі. 

„цілини" 
будують. В двох малих гурто
житках у страшенній тісноті 
мешкають 12 родин і 24 са
мотніх робітники. їдальня не 
опалюється, лазня не працюс. 
Тож не лігво, шо з цього рад
госпу минулого року внвтіка-
ло 102 трактористи з усіх 
230-ох. Далі Нікітін нарікас, 
що для робітників цілинних 
радгоспів і досі не унормова
но платень, а для третини не-
кваліфікованих робітників во
сени і взимі взагалі немас ро
боти, бо в радгоспах не зорга
нізовано підсобних галузей 
прокислу. Внаслідок ЦЬОГО їм 
дають довгореченцеві нсопла-
чувані відпустки, ну, а вони 
з тих відпусток до роботи в 
радгоспах взагалі не верта
ються, а шукають собі кращої 

за 'СОООЮ надалі керівниц
тво комуно - китайською пар
тією. Теперішнії! конгрес тісї 
партії, що відбуваються в ІПч”і-

, ПІНґу, „прийняв д о відома" 
зречення Мао Тсс-тунґа і ви
брав нового ^президента" ко
муністичного Китаю п особі 
теоретика КОМУНІЗМУ /ІІЮ 
Шай-чі. Його заступниками 

муно-кнтайська преса продов
ж у є повторяти давні брехні 
про спричинення революції в 
Тибеті „закордонними реак
ціонерами і експансіоністами" 
та атакує шість країн, що ЇХ 
п]к>са гостро зареагувала про
ти політики комуністичного 
Китаю в Тибеті: З Д А . Ан
глію, Індію. Югославію, Бір-

анбрано код. найвищого суд- му і Камбоджу. 

У СВІТІ 
• ВД-річяиі Сягмяя гі заявив, 

що четвертий раз канднлуватн-
мо на президента Південної Ко. 
реі. Запитаний про ШВНСЯ ИІЦР-
президента, він відповів, що 
президент і віцо-президсит 
цс наче чоловік і жінка в под
ружжі, в останніх виборах ко
рейці, вибравши Сигмана Рі 
президентом, водночас вибрали 
на його заступника лідера опо
зиції, д-ра ДЖОЯВ Чаша. 

• Герберт Вдяикеторн, 3U-
хідяьо - німецький амбасадор у 
Франції, ЩО й о т німецький суд 
засудив іш. грошову кару і Л мі
сяці в'язниці з припиненням 
на два роки за очорнений ко
лишнього службовика в німець
кому міністерстві закордонних 
справ, дістав „безтермінову від
пустку" на власне бажання. 
Блянкснгорн зголосив відклик 

ДО вищого суду, і до Часу лг-
ІОИЧенаа тоїп процесу німець
кий уряд не латрулиюватнме 
топі дипломата. 

• Французьке військова ко-
Man.tynjvmut и ЛльжнрІ в офіцій
ному повідомленні заявляє, що 
протягом останніх трьох тижнів 
у горах недалеко міста Орану у 
військопнх операціях 1.600 пар
тизанів знищено, а 460 взято я 
полон 

• Два мадярські вояка з 
ирнкордошіоі охорони, що мали 
переловлювати політичних вті
качів, самі втекли до Австрії, 
віддали свою зброю І попросили 
признати їм право політичного 
алнлю. Вони заявили, що но 
могли витримати атмосфери, а-
ка панус в комуно - мадярські^ 
армії 
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МІЛЬЙОНИ ДЛЯ КОМУНІСТИЧНИХ 
РЕЖИМІВ 

Як повідомляє нюйорксь- .на посилковій акції, веденій 
кий польський щоденник ,,Но- через Т. зв. внсилкові (зде* 
ші Сьвлт" ( 23 квітня ц. p.). більша офіційні совстські) 
часопис ,.Жицс Варшави" бюра Совстський Союз, і 
опублікував д у ж е цікаву ста- ствердив, що Совсти одержу-
гнетику посилок (пакунків) , 'ють кожного року із З Д А і 
харчових, одягових і з л іка-ІКзнадн щонайменше по 100 
ми. що їх одержали в 1958'мільйонів доларів, 
році поляки від своїх земля-1 Коли ж взяти до уваги ще 
кін на Заході, головним чиномі:і згадані сателітиі держави, 
із З'сднненнх Держим Аме- ' і прийняти, що кожна з них 
рики. ! на таких акціях заробляє що-

Згідно з цісю статистикою, найменше 50 мільйонів доля-
полЬсь'ка еміграція протягом І-'" річно, то можна без пе-

I ребільшеннн 

Люби мир О. Ортниськнй 

ЯПОНЕЦЬ ПРО ДАЛЕКОСХІДНЮ 
СИТУАЦІЮ 

В Ню Иорку затримався 
на кілька тижнів, у переїзді 
д о Південної Америки на вик
л а д е в Буенос Айресі, в Мехі
ко Ситі і в Сан Павльо ,д-р 
Чікао Фуджісава. професор 
політичних наук і філософії 
токійського університету. Вй-
користову ю ч н ' перебування 
проф. Фуджісавн в Ню Иор
ку, ми відбули з ним кілька-

] годинну розмову на тему те-
: лерішньої ситуації в Японії 

ііа оголошення редакція не відповідає І не зобов'язується 
поиертати нсяямовл**мі матеріали. 

Зи кожну зміну адреси платиться 10 центів 

Адреса: "SyOBODA", P. О. Box 346. JERSEY СІ! Y 3. 

ОБОВ'ЯЗОК У ВЕЛИКОДНЬОМУ 
СЕЗОНІ 

Наші найдавніші традиції, що з успіхом можуть конку
рувати а культурними надбаннями інших націй, зв'язані го
ловно 3 нашим релІГІЙНИМ життям, їх ми намагаймось Збе
рігати, розвивати ч збагачувати, зокрема на цін вільній аме
риканськім землі. Це тим більше, що власне ці наші незрів
нянні ТраДНЦІТ, ЯК НОЙВИЖОВНІШНЙ доказ і аргумент нашого 

, , . ,„,> одного тільки 1958 року вис-1решльшення встановити, u w j T a Тибеті і перспектив даль 
г,о! лила до краю 3,100.000 па- Держави к о м у н і с тичного, ш о г о розвитку подій на Д а 

•too кунків, здебільша одягових. бльоку ц Европі о д е р ж у ю т ь | Л е к о м у Сході. 
В цих пакунках поляки одер- ВІД ..капіталістичного заходу". | щ е п 0 к н м и перейшли 
жали понад 1,000 тони білнз- І головним чином від З Д А , що-
ни й ношеного одягу. міль- |н а й >«енше 500 мільйонів до -
Гюн пар стаїюго взуття. по- | і І ЯР»в неофіційної закбрдон-
над мільйон панчіх. 700.000 н о » допомоги у формі беззво-
хусток на голову і шалів. 3 5 0 J P ° ™ « X дотацій, щ о за них не 
тон тканин і волічки, 2.500,-ітреба платити ніяких процен-

(000 ножів до голений і 200-'ТІВ.-
000 вічних Пер 
олівців. 

В харчових 

N. J 

пачках висла
но з-за кордону до Польщі 
700 тонн південних овочів, 
300 тонн шоколади і інших 
солодощів, 150 тонн кави і 
100 тонн какао. 

У . вартостевнх пакунках 
національного самобуття, багато десятиріч нещадно викорі- пересашио яких 
нює з душі і жіютя народу ЗЛОЧИННИЙ окупант. 

У скарбницю цих наших прекрасних традицій увійшов 
. - „.. потрібних їм сирівців 

цьому і різному для українського народу ЛИХОЛІТТІ < 
в цьому і різному для українського народу ЛИХОЛІТТІ ЗВИ 
ча»1 жертвувати на харитатнвні цілі. В нашу традицію увій
шло, що наші родини, коли засідають до свят-вечірньої куті 
чи великоднього свяченого яйця, йдучи за ГОЛОСОМ свосї 
душі і свого сумління, сягають рукою д о кишені, щоб скла-, 
сти відповідну пожертву на допомогу тим своїм численним 
братам і сестрам, вдовам, сиротам і інвалідам, які нашої до
помоги потребують. Чи с ХТОНебуДЬ у нашім СПІЛЬНОТІ, що 
не знав би про різдвяну коляду чи великодню писанку для 
Злученого Української^) Американського ДОПОИОГОВОГО Ко-

• o v , „ . . _ __ - п і д к р е с л ю ю т ь 
мітету, коротко кажучи для ЗУ,АДК-у, нашої харитатнвної ' 

' » щоб 0 Д е Р ж > г в а н » товари були з у 
особисто відборцямн і 

200 тонн лі
ків. Крім того ремісники в 
Польщі одержали 138 тонн 

і мате
ріалів. 

Повідомляючи про це, вар
шавський часопис и еміґри-
ціина польська Преса не роб
лять спроби встановити, скі
льки коштують ці Масово пе-

Іреснлані пакунки і скільки 
на них заробляє польським 
комуністичний режим. Вони 

тільки, що 

поки ми перейшли до 
[властивої розмови, професбр 
і подав кілька даних із свосї 
біографії, які характеризують 
його як визначного науковця 
і культурно-релігійного дія-

іча. Нащадок відомого япон
с ь к о г о роду арнстократів-ін-

кульковихі Щ 0 6 з'ясувати абсурдність | тедектуалів; що видав багато 
Іусісї цісї ситлації. вистачить;славних математиків і фізи-
прнвести для прикладу, що в \ к і в (,-,ого батько Рікітаро Фу-
1957 /58 pp. комуністична ! д ж і с а в а видрукував 1923 р. в 
Польща майже півроку д о ' ї и - і н ю Иорку засадннчу працю 
валася позички від З Д А У {про Японію) . Чікао відступив 
висоті 100 мільйонів ДОл:ірів|в ід родової традиції і прнсвя-
і одержала п після д о з г - я ч ^ , , , с е о в гуманістичним нау-
заходів і труднощів, ясна р і ч , к а м Закінчивши правничі 
із обов'язком сплати і цілої істуді ї в Токіо, він вступив до 
суми і процентіа. В цьому ж японської дипломатичної слу-
СЗМо*у році Польща, Н в и - ! Ж 0 И і від 1919 до 1925 року 

Іван Смолій 

У СВІТІ ЧИТАЧА 

Ходить із поданих вище ці;- був членом Генерального Се-
# Ф , одержала Із З Д А т>пі- кі>етаріяту Л і т Націй в Же-

централі! Проте, у цій нашій традиції найважливіше те 
ми не тільки про неї знали, але й її продовжували, збагачу
вали, іншими словами - Щоб ми її піддержували сво
їми; щедрими пожертвами. 

Разом з цим числом друкусмо двосторінкове звідомлен-
ня з останніх пожертв на цілі ЗУАДКомітету та деякий ін
формаційний матерія.і, а на іншому місці, як і в ряді попе
редніх чисел, надруковано деякі загальні дані п|ю працю й 
потреби ЗУАДКомітету під гаслом: ..Брат братові!'. Це- бо 
цілком природне, що такі харитатнвні організації, як ЗУ-
АДКомітет, 'які існують і виконують свою харитатинну пра
цю впродовж багатьох іюків. , ,буденніють" у нашому ЩО-| Н а Ц Ь О му шсці варто булсГб 
денному житті, хоч і яку велику та благородну працю вони і м га„овнтн ті матеріальні ко-
виконують. Два наші великі рокові свято, Різдво і Велнк- |р И С Т І щ о ї х д й ( . ц я Ш Н р 0 к а 

день, своїм характером загальної радосій в обставинах на- j П Осилкова а к ц і я ' комуністич-
шого добробуту, б ільше,ніж надаються на те. щоб саме в ДНІ|Н Ому режимові в Польщі і 
тих свят ушляхетнювати нашу душу пам'яттю та пожерт- , комуністичним режимам в 
вою для тих. хто не маг. ні радости, ні добробуту. Це н а ш . І Н Ш И х країнах, включно з 
святки обов'язок, і про нього ми повинні пам'ятати та я о г о / с о в е т с Ь к н м Союзом 

виконувати. Наша великодня радість буде подвійна, коли Еартісгь висланих в одно 
її супроводитиме свідомість, що ми свосю пожертвою спри
чинялись до того .щоб разом з нами раділи й ті. що живуть 
у. недостачах і смутку. ! 

ЖИТІ 
зовсім не були використані 
для спекуляції — перепрода
ж у на чорному ринку тощо. 

Не торкаючись гуманітар
ної сторінки цих посилок, 
значить, тієї безумовно вели
кої і доконечної ДОПОМОГИ, 
що її одержує цим шляхом 

І голодуюче і здебільша незо-
дягнене населення Польщі 

.І НЕДАРЕМНИЙ ТРУД 
Правду сказавши, не масмо жадних даних твердити, чи 

це припадково переочнв, чи свідомо пропустив згадку про 
участь української групи в недільній параді льояльностн в Ню 
Иорку один з найповажніших американських щоденників, 
який звичайно з поднвугідноіо точністю інформує читачів 
про всі події. Могло бути одне або друге. Якщо кореспондент 
стояв Десь на іншому місці, а не біля трибуни, де заповідач 
че|»ез величезний голосник багато похвального сказав про 
українську групу, яка тільки одним транспарентом іденти
фікувала себе, він міг легко перевчити цей транспареят. 
Крім того, в своєму репортажі він називає тільки ті націо
нальні групи .які несли таблиці з відповідними антнкомуні-, 
стичними написами. Правда, їх несли й українці ,але вони 
могли не притягнути уваги кореспондента свосю формою чи 
змістом. Кожний, хто мас до діла із пресовим звітуванням, 
знає з власної практики .як легко один чи д р у г и й ' деталь 
переочити чи забути. Інше діло, що часом можна його з 
якихось причин і свідомо пропустити ,хоч це, думаємо, мог
ло б бути останню, в чому можна посуджувати вістку, 'про 
яку мова. • 

Як би там не було, припущення назви українців, як і 
ряду інших національних груп, могло прикро вразити не 
тільки тих громадян, що цю нашу участь в поході направду 
прикладно зорганізували, але н загал нашого громадянства, 
що про українську участь в параді знав. Все ж таки, цей 
Припадок з пропущенням українського імени в жадному разі 
не повинен нас знеохочувати в нашій дальшій праці і в на
шому відношенні до подібних імпрез. Є згадка в газеті чи'телітамн, як Чехо-Словаччи-
нема, українська група в цін параді робила, без сумніву, вра-" на. Угорщина, .Румунія , Схід-
ження одної з найкращих і найбільших груп. Це бачили чи- ня Німеччина. Канадійськиїі 
сленні глядачі, це бачили и подивляли репрезентанти стен- часопис , . В і н д з о р Д е й л і 
ту і міста на трибуні, з губернатором і посадником на чолі. Crap" ще минулого року (17 
Труд не був даремним і напевно приніс славу місцевій ук- травня 1958 р.) опублікував 
раїнській громаді та користь загальнім українській справі. розрахунок, скільки заробляє 

му пакунку товарів вагається „ 
від 50 до 200 доларів. KM^FSSSSJS^SL '*К.°. 
прнпнятн, щ о пересічна вар
тість одного пакунка, висла-, 
ного до Польщі, виносить 100 
доларів і на. кожному з них 
з оплат і мит польський ко
муністичний режим „зароб
ляє" пересічно 50 долярів, то 
в самому тільки 1958 році 
Польща одержала пакунків 
вартости 300.100,000 долярів, 
і комуністичний режим sapo
nin на ннх 150 мільйонів до
лярів. Щ о ці цифрп с цілком 
реальні, доказує теж і стати
стика, переведена за 1957 рік 
тижневиком „ТНҐОДНІК ДеІю-
кратичнп", згідно з якою в 
Польщі яких 200,000 людей 
жпве виключно з пакунків, 
одержуваних із закордону, і 
щ о держава з самих тільки 
митних оплат за ці пакунки 
отримала в 1957 році 300 
мільйонів злотих. І то здебі
льша девізами. 

Таку саму, а може й біль
шу кількість пакунків з-за 
кордону одержує і стільки ж 
або й більше заробляє на 
них Совстськнй Союз із усі
ма своїми республіками та са

лом оплат і и.іт за переслані 
. приватними громадянами па
кунки суму в півтора рази бі
льшу, бо 150 млн. дола
рів. Не зроби мли для ЗДСбут 
тн її ніяких заходів і не нзяя 
ШІ« на себе ніяк u о ілг .ру . 
А д ж е ж ті 150 мільйонів до 
лярів це гроші, зароблел 
Польщею „начисто". Тім <:а 
MO СТОЇТЬ СП|иг-.1 ІЗ ,,ЗфСі'.". 
ІІИ" Совстського Союзу .і іь 
гігах комуністичні.-/: держав. 

В цьому саме факті треба 
шукати причини і тієї побла 
жлнвостн чи вірніше ЦІЛКОМ 
активного фаворизування со 
вотським й іншими комуніс
тичними режимами „посилко 
них акцій" із-за 
Тож, замість продукувати всі 
ті товари щоденного вжитку 

харчі, медикаменти й одя-
гн, що їх ОДе,ржув частина їх
нього населення безкоштовно 
з-за кордону і що розподіляг 
ються поміж дальшими ша
рами населення чи то вимін-
лнм шляхом, ЧИ з допомогою 
перепрод а яс у. • комуністичні 
режими одержують для себе 

йде 
в мільйони долярів і якої во
ни мусілн б д у ж е Зуспльяо 
добиватися. А водночас із 
цим всі ці матеріальні і гро
шові засоби дають комуніс
там мояслн вість [юзбудовуиа-
тн не тільки свою підривну 
роботу закордоном, але й 
свою важку та воєнну індус-
тр ю, спрямовану на . . . з н и 
щення капіталістичного За-

неві. У 1925-1927 pp. студію
вав право й філософію в Бон
ні і Перліні, де здобув титул 
доктора. Повернувшись до 
Японії, викладав у різних 
університетах і Є автором чи
сленних праць на теми япон

с ь к о ї культури і релігії. Р.в-
НОЧасНО Чікао живо цікавить 
.я політичним життям, І З ці 
Я ділянки написав кілька 
праць.. На запрошення згада-
:Цх вище південно-амернкан 
:ьких університетів він дасть 
,йкл викладів про ЯПОНСЬКУ 

Культуру, зокрема про шіято. 
їзм. Його поїздку до обндвох 

но-Демократична партія, с 
тепер при владі і, мабуть, ще 
довго буде виставляти уряд. 
Д р у г а щодо чнсельиостн і 
впливів с партія соціалістів. 
П вигляди перебрати уряд 
невеликі. Ця партія стоїть на 
платформі марксизму, д о де
якої міри схожа на німецьку 
соціял-демократію, хоча, Чі
као здасться, що японські СО
ЦІАЛІСТИ о р т о д о ксальніші 
марксисти, ніж їх німецький 
відповідник. Остянйім часом, 
внаслідок опублікованої зая
ви генер. секретаря СОЦІА
ЛІСТИЧНОЇ партії, зробленої 
під час відвідин у Пейпіигу, 
(там він сказав: Китай і Япо
нія мають одного спільного 
ворога — З Д А ) , ця партія 
помітно втратила на впливах. 
Існує також малочисельна 
комуністична партія, яка мас 
в парляменті всього трьох 
послів. Але, не зважаючи на 
це, комуністична пропаганда 
й інфільтрація д у ж е сильні і 
перебувають в стадії зростан
ня. З Пейпінгу і Москви 
йдуть великі фонди на цю 
пропаганду ,яка знаходить 
сприйнятне вухо серед части
ни зубожілої інтелігенції, сту
дентів і журналістів. Рівно
часно діють в Японії антико
муністичні організації. 

Угорщина і Тибет відкрили 
Азії очі 

Великого удару зазвав пре
стиж Москви серед азійських 
народів внаслідок кривавого 
придушення угорського пов
ітання. Про угорські події 
июнці були д у ж е широко ін
формовані, до Японії приїж-
їжали угорські повстанці, а 
гакож представники інших 
юневолених народів, і їх з'я
сування залишили велике 
враження. Події в Тибеті та
кож потрясли fi обурили на
роди Азії, зокрема ті, які ви 
знають буддизм. Обидві по-

ми, м о ж е втратитц-лчнмало, 
бо в цій книжковій^Л^дукЦЙ 
багато цікавого й нового. Ми 
є свідками, як поволі зміню
ється тематика еміграційної 
літератури. Правда;-' деякі на
ші автори борюкаються ще з 
давно початими-темами, але 
більшість почннас змальову
вати вже дійсність .серед якої 
опинились. Відстань 10-15 ро
ків дала потрібну перспекти
ву. Малюнки з життя україн
ської людніш на .різних кон
тинентах повні екзотики и 
ьниахідливости, з. багатством. 
описів природи, з .першодже
рел ьннм знанням 'звичаїв, по
буту та світогляду, мешкан
ців тих країн. Це тематичне 
збагачення української літе
ратури незвичайно корисне, 
воно, покищо, с. нашим най
більшим осягом. і. . 

Які б думки не виринали з новими книжковим** поява-
праводу питання, чн -україн-1 
ська еміграція по другій сві
товій війні виконує корисно 
свою політичну місію уа чу
жині, один факт треба відмі
тити як радісний і позитив
н и й : від часу закінчення вій
ни зроблено чимало корисно
го у видавничій галузі. Пра
ця й планування ще в повно
му розпалі, але вже сьогодні 
можна твердити, що захода
ми наших керівних наукових 
установ, • організацій та при
ватних видавництв відрегтав-
ровано чимало понищених 
духових надбань українсько
го народу. Крім цього друком 
капітальних праць з ділянки 
історії, науки мовознавства, 
мистецтва створено українсь
кій людині на вигнанні свого 
роду духову базу , необхідну, 
щоб вона не зденаціоналізу
валася, щоб зберегла свою 
національну свідомість і не 
втратила здібности розціню
вати події з української точ
ки зору і, вкінці .могла пе
редати цей світ української 
проблематики своїм дітям, що 
родилися на чужині. 

Поруч цих фундаменталь
них праць не припиняється 
книжкова продукція. Нові 
видання відмічується по всіх 
континентах. Вони в далекій 
Австралії. вони в Західній 
Европі, в твердині українсь
кого слова Канаді .де щораз 
міцнішає політично українсь
ка спільнота. Вони і в З Д А . 
д е все вимірюється передусім 
матеріальними . спроможнос
тями, вони і в неспокійній, а 
як же продуктивній видавни
чо Аргентині. 

Заклопотаний щоденними 
турботами і дещо знеохоче
ний читач, що не слідкує за 

Амернк, яку він розцінює як дії помогли азійським наро 
місію поширення інформації 

кордону. | гіро свою країну, спомагас 
іого особистий приятель, ГЦ>Є-
vj'cp японського уряду Кіші. 

Наворот до шінтоїзму 

Кожний народ має свою 
д у ш у "і своє світосприймання 
ч— почннас розмову профе-
eqp, — Ми, японці, маємо 
культ шіиту, що нормує і ви
яснює нам наше дочасне 
життя, тоді як буддизм, наша 
релігія, вчить нас про загро
бне життя. Шінтоїзм синра-
"ться на культі богині сонця, 
нащадком якої є японський 
імператор. Після поразки в 
остан н і й війні, імператор 
:о, вирікся своєї божествен-

ности .але це не змінило фа
кту .що він, на думку профс-
ора, є божеством. Так і да
чі вірить переважна біль

шість населення Японії, і са 
ходу і всіх тих еміграцій. щ о | М е т е п е р М О Ж Н а спостерігати 
знайшли там захист. Щ о так 
воно є. підтверджують і про
комуністичні „прогресивні" 
газети у З Д А , стверджуючи, 
що такі пакунки треба виси
лати ще яких „п'ять, а м о - ! ч і к о Шода 
ж е й більше років", поки н е | Т И В Н О г о 
почуємо з того боку, що „там ' 
наздогнали вже Сполучені 
Штати Америки в продукції 

відродження й поглігблення 
шінтоїзму в Японії. 

Хочемо знати, чн одружен
ня престолонаслідннка Акі-
гіта з дівчиною із народу, Мі-

дам пізнати загрозу совстсь-
кого імперіалізму і комуніс
тичної доктрини, і ця обста-
ііна д у ж е утруднить совст-
ьку пропаганду. Донедавна 

юна використовувала ресан-
:нментн азійських народів до 
Заходу, як носія колоніяліз-
іу. Тепер ці народи дедалі 

глибше усвідомлюють, що 
Москва несе їм нове понево
лення і заперечення їхнього 
духового життя. „Можна смі
ливо твердити, що події в 
Угорщині ~ - кал{е професор 

пробудили Азію і відкри
ли їй очі на совстську небез
пеку". 

Третя сила — Японія? 

На думку професора Фу
джісавн, народи Азії й Афри
ки перебувають в стадії від
шукуваная себе і формуван-
ія своєї власно, третьої сили. 

Опинившись між двома бльо 
ками, вони усвідомлюють, що 
їм не по дорозі ні з одним, ні 
; другим, що вони — щось 
нше. і тому мусять шукати 

й знайти свій власний шлях 

всього на д у ш у населення". 
О. Р. 

ЖАПНОІЧШОК 
Ви чуєте ? Запахло медом 
І хлібом свіжим на полях, 
А він, малий, піл самим ік-бом. 
Ледь-ледь помітний оком птах. 

Торкнеться срібного дзвіночка, 
На мить затихне, вдарить знов. 
Притисне крильця і клубочком 
Додолу пада СТрІМГОЛОВ. 

Закоханая в поля, гаї, 
Він славить землю неозору 
За щедрість і красу її. 
І сотий риз летить угору. 

Г ХРАПАХ 

не матиме нега- Тпорі:ться велика спільнота 
н і н в у на божест-j афро-азійськнх народів .серед 

якої щораз більше зростає 
значенню Японії як високоін-
дустрійної країни. В останніх 
роках Токіо відвідало багато 
достойників афро-азійськнх 
держав, між ними негус, Не-
ру, Сукарно н ін. Можна вже 
навіть говорити про ідейне 
оформлювання цієї третьої 
'ЯЛИ, про нав'язування кон

тактів і співпрацю. Ми запи
туємо професора про і>есан-
тнментн деяких азійських на
родів до Японії, яка ще неда-!ського 

вентсть ного нащадків. Фу-
їжісава категорично це запе
речує, кажучи, що кожний 

І японець є посередньо носієм 
і южественности, і що змен-
іиенн.ч впливів японської ари
стократії і мілітаристів на 
мператорськнй трон ще біль-
н е зв'яже його з народом. 

Червона інфільтрація 

Запитанні! про сучасне 
японське політичне життя, 
співрозмовець дає такі інфор
мації: носіями організованого 
політичного життя в Японії є 
з̂ ві великі партії. Перша — 
консерватистн, або, згідно З 
офіційною назвою, Лібераль-

.ресор признас__шо ресантн-
.іенти ще існують, головно, 
соли йде про філіппінців і 
:оренців. Але зміни, які зай-

.шін в Японії, а також час, 
іереконують азійські народи, 
ківіть ті,' які колись боялися 
Токіо, в доцільності співпра-
(і з японцями. „Кінець-кін-
іем, ми всі 03ІЙЦІ • і ближчі 
між собою, ніж білі". 

„Відкриття" України 

Наше останнє питання про 
• є, чи відомо нашому спія-
юзмовцеві про Україну, ц 
іарод, культуру й історію, 
.зводить його в деяке закло-
ютання. Чути — щось чув, 
:аже Фуджісава, В зв'язку з 
/горськими повстанням дохо-

їли д о нього вістки, щ о в 
Угорщині на сторону пов-
зтанців< псік?кидались ервст-
-•ькі вояки, українці. І ще зу
стрівся професор з Україною, 
читаючи в оригіналі Гоголя. 
Д о речі, крім головних св.то-
вих мов, він добре ВОЛОДІЄ 
російською мовою. Теж десь 
чув, що українці більше ро
мантичні від росіян. А л е це 
зсе. Мав уявлення, що укра
їнці — це частіша російсько
го народу, і зробив правдиве 
відкриття, почувши від авто
ра цих рядків жмут засадни-
чих інформації! щ ю країну 
над Дніпром. Найкраще про
мовило д о його переконання 
порівняння російсько-україн
ських стосунків із стосунка
ми між Японією і Кореєю. 

'•иглядало, Що зрозумів згру
біла проОлему. І»ІН тільки ди
вувався, чому в розмовах з 
представниками НТС (мос
ковських „солідарнстів") в 
Токіо вони нічого не згадува
ли „про 40 мільйонів україн

с ь к о г о народу". Обіцяю пе
вно сама провадила імпері- \ редати професорові пакет на-
яльну політику, зокрема, про шої англомовної літератури. 
поставу доЯпонії . як провідної Він її. мабуть, прочитає. 

потуги цієї третьої сили. Фі- Японці працьовитий і точний'пера. Все, що маємо досі ц е 
Л , Ш , І И ' К , 1 , , , , ї - ! Н Л < Ж" : ! І !- "'»'• - - " ^ (Закінчення на,стор. З-тій, 
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Іван КерницькИй належить 
до авторів .які д у ж е швидка 
реагують на нову дійсність і 
здібні зразу передати її в ми? 
стедькій формС 'Дякуючи 
цьому талантові був він на
шим першим х,роі'іікарем в 
еміґр а ц і іі н и х ^мандрівках 
(„Цигайськими дорргами") І 
в поселенні на новій землі 
(,.Перелетні птахи"). 

Своїм останнім твором ,,Ге
рой пе|>едмістя" (Кшігосиіл-
ка 1958) відступмв їв. Кер-
ницький у барвисте минуле 
Львова тридцятих, років. П р о 
цей твір була вже,-на сторін
ках „Свободи" широка . ре
цензія, —; тут. ХОТІЛОСЯ б ВДСг 
ловити кілька думок саме' з 
приводу тематики цього тво
ру. 

Темою останнього твору J. 
Кернндького с % українське 
підпілля між двома війнами. 
Це майже неторкнЧ'на цілина. 
Розколи в лоні ОУН, завзяте 
саморозвінчуваннЯ й дискре
дитація одних одними, зокре
ма, перетворення підпілля на 
еміграції в свого' роду Полі
тичні партії з усіми насліди 
ками міжггартійних riep«KirJtpsair 
— все це створило в е с п р я в ^ 
лнву атмосферу.'1 бо ' 'пнсьі4ев/-
инк, пишучи njJo4'-ПІДПІЛЛЯ, 
аьтоматично ніби'включаєте
ся в політнчиГднскусІГ.' ч ' 

А тим часом ,письменника. 
цікавлять , найперніе. н е доц-
тринн та. ” і д е о л р ^ , а, жилі 
люди, характери^,тапи. ї "уи; 
тач шукає 'в книжці чогось 
незвичайного, 'хоч/е б$чдод 
складні ситуа^ц, .".ц .яких . ^ . 
пробовусться людина, І в. вії* 
рішний момент ро^крнвас с е . 
бе всю у ' в е л н ^ леройст^а, 
зідваги, бистроти ,ума, фізнч-
пої, витріївалости „чи в, підло
ті' й р о з г ^ л е н о с т к . . 

Таких межових ситуацій 
найбільше саме із житті чле
нів таємної організації, щ о 
проводить акти терору з МІЖ* 
народним розголосом і змага
ється з ворожою агентурою. 
Захоплений м о-ж-ливостями 
ц'сї теми, написав молодий 
гван Чернява „На ч:ході ми". 
Вийшовши з реального ґрун
ту, він загубився у фантазу-
іанні. Але чи не можна напи
сати сьогодні нової повісти 
.На Сході ми" і»же без п о 

треби вигадувати' П р зла-
мах, упадках j .розгромах 
тридцять років тому основа
на таємна організїц}я існуо 
й сьогодні, охоплюючи веле-
чезні простори с'овстської Ім
перії. Свідчення багатьох п о . 
воротців, своїх і чужих, голо
сні воркутські події є доказом 
цього. Ми, на еміграції, тіль
ки більше або менше поін
формовані, більпУе або менше 
скептичні глядачіі 

На жаль, українське цідт 

:іілля не Дочекалося гідного 

\ 
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Д - р Володимир І'а.іан, 
Президент З У А Д К 

БРАТ БРАТОВІ 
( 5 ) 

Доноп?га в Австрії 

Окрему сторінку в допомоговій акції займала Австрія. 
В час, коли відбувалося масове пе[>еселеннк. в Австрії 

працювала станиця ЗУАДК для полагоджуванна пересе.чен-
чих справ. В справах допомоги З У А Д К увійшов в порозу
міння з Управою Українського Центрального Допомогового 
Об'єднання в Австрії, що очолює українську громаду в тік 
країні, і передав цій організації 
діл між потребуючих українців. 

У звітовому періоді працюв 
також у Парижі ДЯВК^ранціі і і 
ловким іх завданням iSy 

.000.00 долярів на розло-

елрлв. ) 

лн станиці ЗУАДКомітету 
Брюсселі для Бельгії. Го-

іагоджекня переселенчнх 

Г]іопюі:а допомога 

Я:: і попередніми роками АДІСомітет приділювип 

грошову допомогу для деяких установ, наукових інституцій 
і спеціяльннх родів аплікантів. Ми вже згадували про висо
ку грошову дотацію для УЦДОА. Постійну дотацію по 200 
долярів місячно дістає Центральне Представництво Україн
ської Еміграції в Німеччині, по 100 долярів місячно дістає 
Комітет Опіки над Панею Отамановою в Парижі. З У А Д К 
виплачує систематично щомісячну допомогу для наукових 
працівників Н Т Ш у Сарселі, Українського Вільного Універ
ситету і Українського Технічно-Господарського Інституту в 
Мюнхені, для деяких наукових чн громадських діячів. Ук
раїнські наукові працівники, які працюють у згаданих нау
кових установах, дістають місячну дотацію в сумі 7.00 до
ларів на особу. Це не надто велика сума, але вона постійна 
і допомагає нашим науковцям уложнти свій життьовий бю
джет. В опіці ЗУАДКомітету є понад тридцять наших нау
ковців і допомога їм вимагає річно коло 3,000 долярів. 

В останньому періоді З У А Д К видав багато індивідуаль
них грошових допомог, часто кількаразових, заслуженим 
і діяльним громадянам, що цісї допомоги потребували. 

Суспільна служба 

Суспільна служба це топ напрям соціальної діяльно-
і ти, який має головною ціллю добро загалу через повну 
увагу для потреб і аспірацій одиниці. Головна підстава до
помоги суспільної служби — дати змогу кожному стати на 

власні ноги .бути повноцінним членом громади. Наша укра- цпі, до лікарень, до судів і т. п. установ Масмгь m w /tnr«i**t 
,нська суспільна с л у ж б а все ще в початках, хоч через про- справ, які заторкують родинне співжиття 
паґанду та працю ЗУАДКомітету і ця справа дістав більше Ка Суспільної служби у З Д А 
зрозуміння у нашої сусільности. 

але головна Діляи. 

Дитячий садок 
Розшук* 

І 

Д о ділянки суспільної с л у ж б и належать І 'розшуки. 
« 3 ® r a f f 2 S E % С " ' Л Ь Н У С Л > Ж 6 У * У " а Ш , Й Г М а - З У А Д К п е Р е в і в У™ б л " з ь " ° 2 5 « « " Розшуків б і л ь п п т 
5 У З Д А З У А Д К B e * e В'Д 1 9 5 1 . Р°*У Д”тячии садок у Фила- і з н н х В П О В ні успішно. У звітовому періоді м и Ш вжеГшгі. 
д е л ф п Садок мас гарне приміщення і ного ведуть фахові щуки з-поза залізної заслони, і це вже початок наин*[ б л І 
вчнтелькн. Спец,яльне значення мас садок для новопрнбу- г,м,одної праці для нашого населений „а рідній землі 
лих родин, бо виховує дітей і дає змогу мамам станути на і'”М”ш жзип. 
працю. Садок є самовнетачальною установою і дістає- даром 
від ЗУАДКомітету приміщення. 

Інші роди допомога 

Правил охорона 

Як давніше, З У А Д К придМяігувагу правним проблемам 
,, Я К 1 заторкують нашу громаду. З У А Д К нарівні з іншими' 
о У , < Т ! Л £ Н а . С Л у ж б ^ С Т а в Н Т Ь щ о р а з л о в а ж н і ш , ^ « о г " пе-добровольчими агенціями допоміг в останньому леоіоаі ви 

ред ЗУАДКомггетом. Вже самий факт, що З У А Д К пересе- яснитн справу так званих неточних даних у документах ЇЇ" 
лив близько 50.000 нових поселенців, ставить перед З У А Д - яких нових поселенців. Ця справа дістала з р о з у м і н н я ^ 6 O K V 
Комітетом зобов язання. Ці нові поселенці потребують поміч- урядових чинників завдяки виясненням пр7•тетешистмчиї 
но їр>тсиу розумінні матеріяльної допомоги, але теж помічної акцію примусової [к^патріяції. я^а і спричинила пД S^oSai 

• сті, і тепер аплік:інтн з такими ніт,.чним„ п .ш. . , , , ^ I j £ § ? руки, щоб увійти у нове середовище і віднайти себе у цьому но 
вому середовищі. З різними проблемами звертаються нові зм 
пос,еленці до ЗУАДКомітету до свосї установи, до якої во
ни мають' повне довір'я. А ці проблеми стосуються відно- доанми, міжнародними, ц теж і 
іпеннд до властей, до урядів, до працедавців, до оргаиіза- організаціями. 

тепер ипліканти з такими неточними даними мають 
гу їх виправити. ^--^' 
Свою працю виконує З У А Д К завдяки з в ' я з к и із у р я -

українськими установами і 



СПОРТСМЕН - ГРОМАДЯНИН -
'- ОЛІМПІЄЦЬ 

В соняшне полуднє на ка-
а'яннстін площі „Лева" в міт-
тенвальдському таборі, за 
стшінямн, в тіні масиву Кар-
веяделя група хлопців зав
зято „копав балвон". 

„ Щ е МОЖе КОТрИИСЬ з них 
грати колись і на Олімпіаді" 
— кидас хтось з прохожих — 
„Може, ось цей .'малин Зе-
нек, ось цей рудий; бачиш, як 
вік провадить м'яч'..." 

Принагідні глядачі посмі
хаються. Як далеко світовий 
спорт світові Олімпіяди від 
цісТ таборової площі в таборі 
,Діпі"! Але хто. .зна? Світ 
відкритий . . . ' • .. 

• 
В сонлшне полуднє наше 

авто жене шляхом з Ню Йор-
ку до ФнладелфіТ.-В авті ве
деться розмова про — про що 
ж би, як не футбол?. Про дав
ні часи, про здобуті голи, ви
користані шанси; великі пере
моги, спортові майдани, про 
кам'янисту площу- ,,Лева" в 
Мітгеквальді. З нами в авті 
магістер політичних наук ши-
кагівськогб університету, ка
пітан олімпійської збірної 
ЗДА, кількакратннй репре
зентант Америки — Зенон 
Сннлик. Колишній' малий, 
чсрвоноволосий' хлопець з 
„юньйокн" Лева: Щойно вчо
ра на „Зереґа Овал" відбули
ся змагання тодррнтської „У-
краінн" проти. нюцоркського 
„Гакоа", виграні,нами. Стрі
лець одних із -воріт, Зенон 
Сннлик, усмЬсасться: 

— . . . Так, я пам'ятаю часи 
в Міттвнвальді, ще н як! Але 
ніJ там почав я "свою спортову 
кар'єру. Я почав грати ще у 
Львові, в дружині' юньйорів 
„України" в 194І році, коли 
мені було — скільки то — де
сять чи одинадцять років? А 
в Міттеявальді - ? , о , я грав 
вже тоді- В кількох дружинах. 
В пластовій дружині, в „Ле
ні",'(спочатку в юньйорах), 
потім ще й в „Прометею" і од
ночасно-в німецькому місце
вому клюбі. 

: Звідтіля вислали мене до 
Мюнхену на таАі$ найкращих 
юньйорів Баварії до опорто-

I ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЯ ,мейка Плейн, Масс. під про-
- - -'--̂ -"-і-Д— —. -• - = = водом пані Галини Гейр. 

••• • • п г> • • • Всім виконавцям та npitcv-Шевченківські Роковини в Бостоні, Масс. ТНІМ на Академії ВІД ВІДДІЛУ 
(УККА зложив подяку інж. С 

22-го березня 1959 р. укра- конала учениця Леся СтрукБерегулька. Співом українсь-
Інська громада під проводом 
місцевого Відділу УККА від
значила врочисто Шевченків
ські Роковини Академією, на 
програму якої склалися: мі
шаний ' хор української като
лицької церкви з Джемейка 
Плейн, Масс. під проводом 
Галини Генр започаткував 
Академію співом американсь 
кого пімиу та 
Шевченка. 

Академію 

інчеио Акаде-в супроводі на акордеоні п. кого гимну закі 
Й. Струж. „І багатая І врод-^мію. 
лнвая" — слова Шевченка —г І Українську П р а вославна 
музика Лисенка, та „Елегія" j Паїюхія л Бостону в неділю 
— слова Л. Полтави — Му- Шевченківських Роковин пе-
зика Массене відспівала со- ревела збірку між парафіяна-
льо меццо-сопрано пані Ната-^ми. яку в сумі 34.40 дол. пе-
лія Ки.шннченко, акомпанію- редала на руки місцевого Від-
вав п.' Ґолумбіїовськнй. „Де ділу УККА. Треба згадати. 
Дніпро наш котить хвилі" — , що Академії в честь Шевчен-

„Заиов.ту”і,.Пливе човен" — в^заяка'ка, які ми тут рік-річно вла-
інаїюдних пісень — гармоні- штовусмо, мають велике зна-1 краінцем.Освітупа^ Марій 

відкрив голова з а п- і я Лисенка. „Україно, моя чення. в громадсько-каціо- j дістала частинно в ПодільсЬ 

Марія В. Лівицька 
скінчила 80 років 
Ионкерс, Н. И. — 9 квітня 

Ц. р. сповнилося 80 років жит-
тл вдові по президенті УНР в 
екзнлі, Андрісві Миколасвн-
чеві Лівицькому — пані Марії 
Вартоломеївній Л і в н ц ь к і й. 
Вона прийшла на світ 9 квітня 
1879 року в Бердичеві в Укра
їні в родині Вартоломія Тка-
ченка. Втративши швидко ма
тір, була вихована батьком, 
людиною освіченою, внеоко-
релігійною і — свідомим ук 

них університетів. А зрештою, 
він учить вже йсьогодні. Він 
— опікун сьомої клянсн в 
Школі Українознавства в 
Шнкаго, він будує свою жит-
теву кар'єру не лише на сво
їх швидких ногах, але й на 
своєму умі і характері. 

Він походить із відомої у-
країнської родини у Львові, 
де він народився. Його дідо, 
Денис Сннлик, який помер 
кілька років тому в Каліфор
нії, був директором українсь
кої Школи ім. Короля Дани
ла на Жовківському, його ба
тько це відомий громадський 
діяч Михайло Сннлик, вся цл 
заслужена родина може бу
ти горда з свого Зенона. 

Зенон розповідає далі. Про 
гри в збірних Америки, про 
поїздку по Далекому Сході, 
п|м> Формозу, Гонг Конґ, Ко
рею, про те ЯК 
вднного українця в збірній 
ЗДА в Лос Бнджелес, як на-
лстонище u Мелборні вишила 
делегація з дівчатами із кві
тами вітати Гіого, представ
ника не лише американського 
спорту — але й української 
тугости духа і тіла. 

Снуються розповідь про зу
стрічі з совстськимн спортов-
цями - українцями на Олімпі-
яді, про Чорнобая зі Львова, 
про Галину Виноградову, про 
„совстського крестяніна - йах-

Відділу УККА и.”С. СіДЛЯр- Україно" --- гармонізація нальному житті. І коли буде-1
 Kj„ гімназії у Києві, скінчила 

чук. Святкову доповідь виго- шж. М. Вінтонова, виконав мі- мо дорожити всім тим, чим! к и ї в с ь к у фундуклеївську 
лосив інж- А Барацнк. який шяний хор української rp.-ка-! дорожив Шевченко, тоді і ми; ,.,мназію. Будучи в універси-
на основі творів Шевченка TOJl- Церкви з Бостону під будемо повновартіснимн лю-1 теті вступила до Української 
порівнював любов правду і проводом інж. М. Вінтонова. |дьми, правдивими синами й | Студентської Громади і до 

У СВІТІ ЧИТАЧА 
(Закінчення зі стор. 2) 

волю для одиниці, ГриМЛДИ, „Тихесенький вечір" 
правдивими синами н ] Студентської Громади 

г амн України і дійсними і р у ц (Революційної Україн
ської Партії), де стрінулась з 
своїм майбутнім чоловіком 
Андрієм Лівнцькнм. З його се-

благословнтн нас і наші тру
ди, тоді усміхнеться наша за
плакана Мати-Україна. 

Шевченко переміг всіх сво-
музнка їх мучителів і лукавих воро 

іароду і цілого людства чим Самійленка музика стс-|патрютлмн-хрнстияиами, та-
зацікавив на залі присутніх "-енка. *• ..Рідний гай" — ними, яким був Шевченко, 
слухачів : слова Філянського — музика Тоді , напевно Господь буде 

0 ... . . Сениці виконав солво тенор 
В мистецьки, частин, Ака-1 п т Золотарів, акомпавію-

деми п. Голумбйовськнн ви- в а в ' Г о л у м б„овський. „Ой 
конав на фортешяні ..Жал,б- .. „Розрита могила" -
ний Етюд' - музика 8 W \ * % £ Шевченка -
раКосенка. „Не вернувся і з | К о т к а та 0 г н і горятьг, 
:..ходу s Ікаімузнка Воробкевнча — внко-|ду, що її силою накидають і жала до Української Жіночої музика Лисенка виконала 
сольо пані Лариса Діяк. п р и . к а т о , ш ц ь к о ї ^іфШ з Дже-1ші'вороги, 
акомп. п. Голумбновського. 
Інсценізацію поеми Шевчен
ка „Невольник" виконали п. 
В. Литвинів — Батько, пані 
Анна Ранюк — Ярина, п. Гр. 
Ранюк — Степан, слова авто
ра читав інж. А. Бараннк, 
сценічне оформлення і мисте
цьке керівництво п. М. Кали-
ченко. „Україна" слова їв. 
Багряного — музика Г. Кнта-

I. К. 

фрагменти, настроєві карти
ни, — більших полотен нема. 
Малохто з ваших письменни
ків великого формату знає 
підпілля з першрї руки, з 
власного досвіду. Автори з 
центральних земель форму
вали своє уявлення про під
пілля на основі періоду роз
колу та еміграційних герців, 
звідси їх засадничо негатив
не ставлення. З близьких до 
організації письменників і 
поетів, гарячіші .серцем волі
ли бути не літописцями, а 
творцями доби- — вони відій
шли від нас рано. Змалювати 
цю добу залишено, проте, лю
дям, які або мало знають та
ємниці підпілля, або загуби
ли почуття міри і продуку
ють цілі серії сенсаційних по
вістей на цк> тему. Вони роб
лять усій справі ведмежу 
прислугу, д и с к р едитуючи 
своїми неймовірними вигад
ками великі и правдиві по
двиги. 

.. .. Іван Керницькнй знає під-
дружина Євгена X. Чикален- г 

І ка. Вийшовши заміж, виїхала пілля, але, як гуморист, він 

строю приятелювала ще з 
гімназійних років. Як сту
дентка разом з В. Винннчен-
ком займалась друкуванням 
українських р є в о л юційних 

|Гів, і ми_переможемо неправ-j проклямацій. Тоді теж нале-

Шерлока Голмса"). Але S 
трьох центральних розділах 
виринає він як підпільник, й. 
:а ним його суперник, поліг 
цінний агент Базилі Когут, 
що йото наділив автор різня-
ум симпатичними прикмета
ми. Оці дві центральні поста--' 
гі проходять через повість у4. 
всяких пернпетіях .хитрих 
маневрах і джентлменськнх 
реваншах. 

Розділ ,.Поліційний агент 
Когут" здається нам найбільш* 
ше вдалим з цілого твору. 
Тут саме схопив автор типо-
іс и людях і ситуаціях. Зід-
саючи, що „видно, наша 
справа СТОЇТЬ уже зовсім під 
[сом, коли нам обом припа-
іа роля підіймати революцію 

на Богданівні", пан Макс 
розпаковуй тоі>бу з летючка
ми і посилає малого Михася 
купити пуделечко шміру, 
яким мають виписувати по 
мурах та плотах протнпольг 
ські кличі. І в момент, коли 
вже все готове, застукур їх! 
агент Когут з єхидною иропо-
знцісю: „Завтра Зелені Свя-
гл. буде традиційна процесія, 
і ви любите пхатися там, де 
летить цегла і свище камін-

. n г , rt І з чоловіком Андрієм Лівиць- не вибирає періоду, коли під-
ШеВЧОНКіВСЬКІ РОКОВИНИ В ЬруКЛИНІ, Н. й . ким до лубень на Полтавщн- п і л л я перейшло хресний в о . 

І ні. де він був головою місцевої 
Центральний Комітет Об'сд- дила" (муз. Вахнянина) і громади РУП та разом з ним о н ь . к°лн стало стрижнем 

наннх Організацій, Філія УК- „Садок вишневий коло хати", j брала активну участь в гро- УПА. Він вертається до добиіня. А пан комісар тремтить 
КА в Бруклнні, Північ, 12-го Цей хор постійно співає вімадському житті. Коли під j молодости підпілля, коли в І :а ваше цінне здоров'я і во-
квітня влаштував в Українсь- церкві св. Духа та в потребі! час жидівських погромів, ор- : ньому ще так багато було на-! гіс мати вас на свята піл сво-
кому Домі при вулиці Гренд, на національних святах. В | ганізованнх « Україні царсь 
ч. 216, Шевченківські Рокови- ньому співають деякі члени j кою адміністрацією. Ан. Лі 
ни з багатою, добре підго-

отого виконав чоловічий хор тованою програмою 
О-ку СУМА під проводом інж. 
М. Вінтонова, „Така її доля" 

Першу частину програми Гелен Мудрик - Даглес, Анна 
почав відспіваяням американ- і Дика і брати Галасі та под-

слова Шевченка виконали ського гимну п. Ст. Галась, ружжя Тараски, Кмети і Бо-
учениці Леся Струж і Ірина після чого Церковний Хор під І хенко. Всі вони разом із ново-
Музнка, в супроводі на акор-1 проводом п. Лева Рейнаровн- прибулими працюють напопе-
І :;; п. П. Струк. Уіекллма- ча відспівав „Заповіт" Ті Шев- гливо для загального добі>а 

'" чонка. Вступне слово вигосив нашої громади. 
п. Юліян Павчак, відомий иіо- Члени Ю СУМА з чуттям 
нер на бруклинському терені, І і зрозумінням відогралн сцен 

вже по 25 і 15 років. До них вицькнй, адвокат, став на чо-
належать^ Катерина Чорній, | лі Комітету- самооборони про

ти погромів, пані Марія була 
його активною помічницею в 
цій організації. Зокрема во-

вітали iiororfifjjn „Послнніс ” нертвям,~ жи"-
внм і нсиародженим" Шев-
ченка віддеклямуаала панна 
Аделя Кирнчок. „Нащо мені 
чорні біюви" — слова Шев
ченка — Гамворонського ви

ла' рекордиста світу — Ку-
врї школи в Грі*нвальді. Тут І пл, про події і враження, про 
я окористав багато- Грав в 
збірній юньйорів .Баварії, по
робив зкайомства**— деякі з 
внх втримуються ще- й досьо-

^ ^ о й м ' прийшла 'JA»4epHKa. 
Град а РочеетерІ, а-Моитреа-
яі,.'в Торонтї,- в”ТПякаго^ - 1 

завжди в українських дру-
їкииах — хйа. Що доводило-
сД гр'атн в щкільніадмернкан-
ськін дружині. 

Грав, їздив з міста'до міста, 
пересндіку?ав а поДздах і лі 
таках, вчився, сту^фовав фут
бол, завжди ам*агав до кра
щого, завжди вчився, студію
вав гру, і трену>ав, тренував, | фізичної культури . спорту. 
вх^гувад. Г ^ ^ Тин людини, яка розуміє свої 

Коли мене призначили до завдання і яка зуміє дати со-
П*ред - олімпійоькох пробних і бі раду в кожній життєвім сн-
грр а Сент Люїс,^я знав, що 

переживання і мри, про зу
стрічі, успіхи й невдачі, про 
пляин на майбутнє. 

Це новий тип справжнього 
українського спортсмена, цей 
тип людини, що ЇЇ репрезеи-
тус . якнайкраіце колишній 
малий, рудий хлопець, олімпі
єць Зенон Сннлик зі Львова. 
Цс тип людини, яка визбула-
с:і у широкому світі комплек
су меншевартости. це тип лю
дини - спортовця - громадя-

\і,\ ннна, що базує свій життєвий 
шлях не на хвилевих успіхах 
своїх ніг, але на громадянсь
кому розумінні української 

це моя велика, шанса. І я 
використав її. Після першої 
половини гри, кЬл* мені усе 
„виходило" і цавіть, вдалося 
мені добути одні ворота — я 
знав, що я мою шансу вико
ристав- Я став членом олім
пійської репрезентадії ЗДА — 
мабуть, як перший українець 
з новоприбулих імй”рантів. 

І Зенон Сннлик розповідає. 
Поважно, без тіні ^альби — 
так, як пристало на молодого 
чоловіка з характером і почут
тям відповідальцбети. Він же 
ж за кілька місяців, закінчить 
свою докторську працю і вчи-
тиме на одному з американсь-

туації — на спортовому гри
щі і на просторому майдані 
життя українця у широкому 
світі. 

- Пляни? Спершу мушу 
закінчити університетську о-
світу, оборонити мою доктор
ську дисертацію, забезпечи
ти собі майбутнє. Пропозиції 
нагчальної кар'єри на універ
ситеті вже маю. і то навіть з 
кількох університетів. Хоті
лось би бути десь близько У-
країнської спільноти, щоб і 
надалі присвячувати себе для 
р о з в и т к у нашого, рідного 
справжнього у к р а ї нського 
спорту в ЗДА. Вишколював я 
вже не лише хлопців на гри-

\ Уваго! Увага! 

Субота, 

Сейнт Луїс, Мизурі й Околиця ! 
ВЕЛИКЕ ВІЧЕ У. Н. СОЮЗУ 

* получене 
З ВИСВІТЛЕННЯМ ФІЛЬМІВ 

КОЙВЕНЦН І СОЮЗІВКИ 
— в і д б у д е т ь с я — 

стараяням Відділів УНСоюзу число: 
2в4і. 308 І 877 — з ІЛЛИНОИС, 

179, 197,. 225, 373 і 463 — з МИЗУРІ, 
'. в такому порядку: 

і, дйя 9-го травня 1959 р. 
ГодТ 7:00 вечора 
Народний Дім — Іст Ст. Луїс, Ілл. 

Неділя, дня 10-го травня 1959 р. 
Год. 3:00 по полудні 
Пшшхіяльна яаля — Ст. Луїс, Ио. 

Участь у вічу візьмуть: 
головні контролери УНСоюзу: 

інж- Сгенан КУРОПАСЬ і Петро ІІУЦИЛО. 

Запрошується все Громадянство до участи у ніч>ч Це 
сдииа і рідка" вигоди для українців району долив в ріки 
Міссісіпі побачити на фільмах як живе > діс цмерикапЛкп 

І. Україна'. 
Л Г'^ОЛОВІІА КАНЦЕЛЯРІЯ УНСОЮЗУ 

щі. але и у школі. Хотілося С 
(юСнти це й надалі. 

— Але маю н пропозиції з 
Европн. Запрошує до Відня 
бувший грач торонтської „У-
країни". Білек, який пропонує 
грати у Відні в його клюбі 
,,ВАЦ", запрошує мене й ФФБ 
Штутгґарт, де грас один з мо
їх колишніх колег з-баварсь
ко': збірної юньйорів. Але ва
жко 'на це рішитися. Батько 
хворий, хотілося б після кіль
ко: років перебування в Ши-
каго. побути хоч трохи коло 
батьків в РочеетерІ. Годі ска-
затіїі як це ше буде. * 

Після змагань з филадел-
фійським „Тризубом", де Снн-
•'ик стрілив знову одні ворота 
з карного („це вже 398 кар
ний удар, який я використав 
іа час моєї кар'єри") — Зенон 
прощається. Використовуючи 
святочні вакації він їде відві
дати родину в Рочестері. По
тім знову до Шикага. Вчити-
сл. грати в українських ,,Ле
вах", („Маємо там справжній 
український склад, не лише 
назву. Це там принцип"), го
товитися до дальших завдань. 
На другий рік же ж Олімпія
ди в РИМІ — а треба сподіва-. 
тгея, що знову буде в збірній 
Америки наш український 
змагун — Зенон Снилик, яко
го ім'я знають не лише в Аме
риці, в' Мехіку, на Кореї, в 
Гонг Конгу, в Австралії — 
але й на Рідних Землях. Про 
нього писала ж перед Олім
піадою в Австралії й україн
ська совстська преса, помішу
ючи навіть його знімку. Цим 
разом він матиме вже зі собою 
і дальших змагунів — україн
ців в олімпійській збірній. Ра
зом з Зеконом гратиме у Римі 
в репрезентативній'америк&н. 
ській дружині також ї йТГй-
кр;іщнй воротар Америки, 
Юрко Кулішеико, ,.Джіммі'* 
Стахровський і Романенко із 
шнкаговськнх ,,Левів". Сни
лик зробив „добрий початок" 
- втоптав стежку для укра
їнських змагунів на Олімпі-
яду. 

Ще один потиск руки, ще 
одне сердечне слово Зенона 
для молодого хлопця, що чва-. 
ниться: „То мій кузен, цей з 
Олімпіяди, я йому нині но-
сиг футболівки на змагання" 
і Зенон вирушає в дорогу. 

Як добре, що такими виро
стають наші, українські моло
ді спортсмени. Як добре, що 
вони знають, хто вони, і па
м'ятають про свос рідне місто, 
про своїх попередників, що 
будували українське життя в 
місті „на грані двох світів", у 
далекому Львові. 

Легше повертається після 
змагань до хати — коли зга
дати, що маємо ще у вашому 
спорті в Америці й такі типи 
спортовців - інтелектуалістів і 
громадян, як колишній малий 
хлопець із Міттенвальду, на
роджений на львівському пе
редмісті — наш Зенек Сни-
лиь — Олімпшць. О-як 

лії в Ню Иорку і з уваги на 
місцеві відносини. Одначе на
ше свято, влаштоване старан
ням Громадського Комітету 
нашої південно - бруклинсь-
кої громади (Іван Гулей — 
голова; Дмитро Ласевич — 
секретар) і виключно місце
вими силами, було вповні у-
дачне і причинилося до скон-
'солідування наших сил 

який працює тут більше як 
50 років. Реферат про значен
ня життя й творчости Т. Шев
ченка для українського наро
ду виголосив о. Юрій Менцін-
ський, який порівняв долю 
найбільшого українського по
ета з долею українського на
роду. Названий вже хор під 
днригентурою п. Лева Рейна-
ровнча з успіхом відспівав 

ку Р. Завадовнча „Кобзарева 
гостина".' ' 

Друга частина Свята поча
лася рефератом англійською 

на займалась пропагандою 
української р є в о л ю ц інної 
ідеї серед робітниць в Лубнах. 
За участь в РУІІ-і відповіда
ла разом з своїм чоловіком 
перед царським судом. У ро
ки): визвольної ВІЙНИ разом із 
чоловіком змінювала місця 
побуту і разом виїхала ва емі
грацію. У Варшаві довгі роки 

»ґовою пані Л. Бохенко. якип І стояла у проводі Союзу Укра 
викликав загальне зацікав- їнок Емігранток. У 1945 р. 
лення присутніх. Згадуваний | опинилась в таборах ДГІ в 

Німеччині, а в 1957 р. пере
їхала до доньки Наталі і зятя 
Петра Холодного, відомого 
артиста - маляра, до Ню Пор-
ку. В своєму літературному 
архіві Марія Лівнцька мас ці 

Свято в честь Т. Шевченка 
в Бруклині (Савт), Н. Й. 

Вокальну частину виконав 
церковний, хор під управою 

івности, недосвідченості! Я 
трагікомічних ситуацій. Він 
іде по лінії не героїчного, а 
комічного, не раз аж з нот
ками швейкіяди. Довготеле
сий герой львівського передмі. 
стя, інструктор пан Макс'во
ліє спершу законспіруватися 
а воювати я котами лані Кв-
докії („Котяча мама") або 
ходити на рандкн („Як я 
став соловейком"). У нього 
в'язки з львівським підзем

ним ЗЛОДІ Й С Ь К і! м світом 
(„Хрест з Еспанії"), він зап
лутується і в довгу кримі
нальну історію („Слідами 

сю опікою". У пана інструк
тора за пазухою та в ките-
І.'ІХ кілька фунтів підпільної 

Зібули. 
Вишукавши слабе місце в 

пана Коґута — спорт — і 
чавши слово, що ,,гранди" ні-
псої не зробить, пай Макс ви. 
кручуі.ться саме-на- стільки 
•тсу, щоб розкинути летюч-
•;». розмалювати плота і по-
іаотн п тюрму. Подібних си-
гуаціл знайде читач в творі' 
:нмало ,а хто зазнав в моло

дості посмику підпілля, про-
иітас цю річ ще з білішою 

:ірж:мністю. 
церковний хор під днр. п. О 
сипа Рейцаровнча. відспівав 
„Поему про Україну" з сольом 
п, Лева Рейнаровнча, а мо-

композкції до слів Шевченка ] лодь виконала з успіхом міс-
„Думн мої" (муз. Воробкеви-j терію п. н. „Великий Льох". ,„ , ,.-.,„, ,, ,,„ . . . v , , ... iU-
ча); „Дніпро реве" (муз. Сі- Про фортепіяні був п. Т. Ле-і каві спомини, що охоплюють 
чннського); „У перетику хо- вицькнй. Лу період від царського режиму 

до 1917 року. З иагоди 80-річ-
чя Ювілятці склали особисто 
побажання численні приятелі 
з президентом УНР в екзилі 
д-ром Стефаном Витвицьким 
у проводі. Тиха, скромна, але 
з великим гартом духа, висо-

культурою 
громадських 

справ — пані Марія Лівицька 
завжди втішалась і тепер вті
шається найбільшою .поша
ною оа симпатією серед ши
рокого гурту українських гро
мадян старшого покоління. 

Алярмову систему переносять в підземе/гля 
Ляс Вегас, Невада. - Кіль 

ка тижнів тому Пентагон на 

Так склалося цього року, 
що свято в честь Тараса му-
сіло бути відкладене з уваги Остапа Улицького, а шкільна j кою товариською 
ни загальні свята в Метропо- молодь, числом 32 осіб, під та в н ч у т т я м 

управою учительки Зиновії 
Пиріг, пописалася дуже гар
но деклямаціямн, переважно 
з віршів Шевченка і сольо-
співів та музикальних висту
пів на загальне вдоволення 
приявних. Артистично виго
лосила довшу декламацію 
(частину „Неофітів" Т. Шев
ченка) Хрисгя Макарушка, 
святочну промову „Історичне 

У неділю 5-го квітня в год. тло поеми Т. Ш. „Великий 
бій по полудні в залі церкви ! Льох" виголосив д-р Семен 
св. Миколая зійшлася стар- Демидчук, при чому заохо-
ша й молодша спільнота гро- тив приявних вчитуватися в 
мадно, заохочена Впр. о. Іва- поеми Тараса для пізнання 
ном Балою, ЧНІ, що прибув і українського минулого. Після 
до нас на місію з Канади, і кінцевого виступу хору залу-
самий сказав вступне слово' нав гимн „Ше не вмерла Ук-
про значення Шевченка для І раїна", відспіваний всією гро-
українського народу. І малою. М. Д. 

Учні української школи в Дітройті 
в поклоні Кобзареві 

-/ 

Українознавча Школа Ді-
тройт - Схід разом з відділом 
англомовних учнів і Акаде
мічним Курсом Українознав
ства справила українському 
громадянству приємну неспо
діванку, влаштувавши 22-го 
березня святковий коицерт в 
честь Т. Шевченка. 

Скромні афіші у вітринах 
українських крамниць не обі-
цювали багато, але заля Ук
раїнсько - Американського 0-
середку була виповнена до ос
таннього місця, а багатьом 
прийшлося стояти. Цю окре
му увагу дітройтської грома
ди до концерту українознав
чої школи треба пояснювати 
тим, що всі імпрези цієї субот
ньої школи завжди дбайливо 
підготовані, цікаві своїм змі
стом, а надусе тим, що вико
навцями прогрими на всіх ім
презах є діти і то не тільки 
вибрані, талановиті, але цілі 
групи, цілі кляси. 

Святкову програму концер
ту відкрив коротким вступним 
словом директор школи д-р 
Мнрон Дольницькин. Усі уч
ні (понад 200 осіб на сцені) 
відспівали Шевченків Заповіт. 
Після цього святкову доповідь 
виголосив слухач Академіч
них Курсів Українознавства. 
Остап Мацілинськнй. Глибоко 
продумана доповідь і вигоше-
на з природним молодечим за
палом, припала слухачам до 
вподоби. 

Дальші точки програми: 
учениця відділу для англо
мовних дітей, Одарка Нахво-' 
стач, віддеклямувала з чут
тям і зрозумінням Шевченка 
„Ой, діброво, темний гаю . . 
а після неї учні другої класі: 
проспівали на дви голоси І 

Недільського „Слава Кобзаре
ві'. Женя Тимченко, уч. чет
вертої кляси, декламувала С. 
Чарнецького „Поклін Тарасо
ві Шевченкові", а учні п'ятої 
кляси проспівали до Шевчен-
кових слів „Сонце заходить", 
Шевченкове „І досі сниться" 
віддеклямувала гарно Ірина 
Дутка, уч, 6 кляси. 

З правдивим захопленням 
вислухали прилвиі скрипко
вого соля слухача Академіч
них Курсів Романа Андруш-
кова. Йому акомпаніювала п-і 
Марта Тарнйвська. 

Небувалою атракцією вечо
ри було мистецьке читання 
псальмів Т. Шевченка у ви
конанні Христпни Стецюк, О-
рпсі Барнич,Любн Григорчук, 
Миколи Григорчук, Тамари 
Д\ жої, Зенона Косака, Миросі 
Савчук , Галі Сливинської і 
Вірка Тогаяа. Речитативний 
хор зложений із учнів 7 і 8-ої 
кляси доповнював число ви
конавців ЦІсї інтересної точки 
и ро грами. 

Читання оформив і приго
тував до виступу викладач 
Академічних Курсів, Зенон 
Тарнавськнй. 

Молитвою „Боже Великий, 
Творче Всесильний" закінче
но праграму цього симпатич
ного вечора. 

При цьому варта додати де
кілька слів про саму школу 
українознавства, яка біжу чим 
шкільним роком . увійшла, у 
дев'ятий рік навчання. На са
мому Л початку було всього 
22 учні, а сьогодні разом з А-
кадемічиими Курсами (32 уч
ні), та з відділом англомов
них дітей (І4) школа начи-
•лиіс 274 учні і 15 викладачів 
ІІкола диспонує поважною 

Короткі ВІСТКИ 

О Кпчуіиі-іііі.іі,гькиїї миніте]) 
культури Тадеуш ґалінсьісиЛ 
вїдклнкіїв свій розпорядок, ЩО 
узалежиюипл иилиння творів 
польських письменників у за
кордонних видавництвах віл 
зголи варшавського міністер
ства культури. Польські пись
менники вважали, що це був 
Замах на їх авторські права І 
замаскована комуністична цен
зура. Комуно-польський уряд 
зробив відворот у цій справі, 
щоб не о б у р ю В а т н захід-
нього видавничо - письменниць-
кого світу 

# Дні жінки ixu-in нуликами 
Лондону своїми автами, робля
чи на прохожих вражений, на
че б вони переганялись. Ставши 
перед червоним світлом .одна 
нл одну глянули й пізнали: од
на з них була княжна Марґарн-
та, друга славегПа фран
цузька фільмова артистки Црн-
гітти Бардо, недавно представ
лена королеві Єлисаиеті ft Мар-
гариті на прийнятті в королвсь. 
КОМУ палаці. 
СССР восени минулоі-о року 

• Адмірал Кр.і Манпоаттен, 
перший лорд англійської адмі-
раліції, який від літа цього ро
ку стане шефом штабу англій
ських збройних сил. заявив на 
прощальній пресовій конферен
ції в Лондоні, що збудування 
Америкою підводних човнів, по
рушуваних атомовою енерпею, 
було найбільшим досягненням 
військової технології за остан
ніх чотири роки Цей винахід 
— сказав він був можливий 
тільки В Америці, яка витра
тила на нього ,,сотні мільйонів 
долярів" Адмірал Мавнбаттен 
припнеуг нтомовим човнам рі-
шальне значення в майбутній 
війні. 

тякав про те, шо треба буде 
перебудувати всю алярмову 
систему при протиповітряній 
обороні та перенести її в під
земелля, щоб зробити її мен
ше вразливою на можливі во
рожі пошкодження під час ле-
тунськоХ атаки. Давніше пля 
нувалн збудувати ЗО великих 
електронічннх „мозків", які 
мали бути ирпмігцеяі у вели
ких чотириповерхових будин
ках, розсіяних ПО ЦІЛІЙ дер 
жаві (один у Канаді), щоб 

можна було викривати і пц* 
щити ворожі бомбовиня. Але 
тепер, використовуючи . нову 
техніку, замість тих великих 
машин-мозків поставлять ма* 
ленькі рахункові прилади; 
які будуть такі великі, нк і;ре-
денс (давніші „мозки" мали 
Сути 8 стіп заввишки, 20 зав* 

і довжин і 3 стопв, заЬгрубш£ 
І кп). Всі ті машини мояша-буу 
де примістити під землею; ку/ 
ди переноситься всН піютид^ 
тупська оборона. Нові похуа£ 
нові машини можна бу”д,е лЗД-
ко переносити з мі^цн Htt'tfjci 
Не. \ 

У великому болю, 
ділюся з Українським Громилингтном гумяою вісткою, 

що 20-го Оерсаи* 10Л9 p., ш, доигій І тяжкій ивдуаі, 
yimi.iiiiuji в ІЬЖІІ, н ТоронтІ, 

бл. п. Оленсандер 
Ю. С А В Ч Е Н Н О 
г о т и к артилерії Армії УНРеглублІкн. 

Народився Він 18-го листопада 1М9Л p., на Харків
щині, в місті Кун'янсі.к 

Нічний спокій набо-іілій душі Пого. 
Горем прионтй: 

друяМйШі — Мврто ГАВЧКІШО 
Із сином РІІЧА'РДОМ І невісткою МАРГАРЕТОЮ 

Тїячт^чда-^ 
Ламість квітів на могилу нашого епомзор*, 

бл. П. ІЗИДОРА БКРКСТЯНСЬНОГО 
екладасмо — $ 15.00 

на допомогу українським залишенням, через ЯУАДК. 
родина ФУРЧАК — у Шнкдґо. 

бібліотекою в 1,500 чисел. Уч
ні ведуть постійну ДОПОМОГО-
ву збіркову акцію для учнів-
залншенців в Европі, допома
гаючи постійно українським 
школам у їЛарлсвов в Бельгії 
і Ст. Мартін в Австрії. На цю 
акцію діти зібрали в першому 
півріччі 272 дол., at учителі в 
тому самому ча'с”і 'йа допомогу 
учителям тих шкіл суму $92. 

Від самого початку по сьо
годнішній день школою керує 
д-р Мнрон Дольницькнй. 

II. Рогатинськиіі 

С'таваАтг членами Л'краіиського 
Народного Союзу, а тим самим 
і <'ііІ!>в-і;існніаіміі 2'̂ -МІЛЬЙОНово. 

го майпл організації! 

КНИЖНОВІ новини 
Яр. РУДНИЦЬКНП: 

З подорожей по Канаді 1949—1959 $1.26 
Олена ЗВИЧАЙНА: 

Страх — роман у двох томах, ч. 1 $2.50 
(в друку) ч. 2 $3.<Ю 

Володимир СІЧИНСЬКІІП: 
Іван Милена — людина і меценат $1.06 

Микола ШЛКМККВИЧ: 
Верхи життя і творчости — промовй-

доповіді $2.00 
Леся ХРАПЛИВА: 

У темряві — нариси $1.<Ю 
Леся ХРАПЛИВА: 

Вітер з України — оповідання та казка 
для дітей $2 <Ю 

Степан ГАМІПЛКНКО: 
Дні СІПШІ — спогади $2.іЮ 

Пвген МАЛАНЮК: 
Остання Весна — поезії $1.50 

Юрій БОРЖАВА: 
Від угорської Руси до Карпатської 

України О.іЖ 
Микола ВАИДА: 

Великий Пробуднтель Закарпаття — 
в пам'ять 150-літнього народження 
о. Александра Духновнча 0.00 

Належність за книжки слати ТІЛЬКИ чекала Яво 
поштовими переказами: 

S V O B O D А 
Р. О. Box 346 - JERSEY CITY, N. J. 
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• II Г Л II я • 
• Неф Wanted Ma* Female • 

Bank Tel le rs 
Ь»тяІе — male, experienced. 

modern яіт conditioned Rank. 
benefits 5 day ucck Salary 

cummehsurate with experience 
»£ ability Apply 

Call Mr. 0 . YVortBlnjrton 

CENTRAL BANK & TRUST 
CO., 

Oreat Neck L I. 
HUnlcr 2-70ПО 
Before :> P.M. 

• П P А П $1 • 
• HELP WANTED FEMALE 9 

HOUSEKEEPER 
(Mature) 

Experienced, plain cooking in 
Doctors Hume. Sleep . in ". fe^n 
room. Good Home an J steady for 
right une. Pond & cxp. with child
ren. Excellent recent references. 

'Jail: HO 4-4911 

BOOKKEEPER 
lull charge Stcno. Experience. 

Knowledge of bookkeeping 
machine. 5 day week. 

Salary depending on experience 
Call 

EVerRrccn 1-4000 

LABORATORY 
TECHNICIANS 

Nights- Experienced Only. 
Salary open. 

(Jood Personnel Policies 
Full Time. Steady Position-
Wire, wrrte, call, or apply 

PathotogM Dr. Meyers. 
DOCTOR'S HOSPITAL 

321» W. Merrick. Frecport. L I 
call Freeport 8-8500 

МИХАЙЛО ЛА30РН0 
(Посмертна згадка) 

NURSES — R- N. 
Delivery Room A Operating Room 
Also L.P.N S. General Duty Staff 

All shifts open. 
Good salaries plus differential 

for evening A nights 
Good presonnd policies. 

\\ ire, write or call 
DIRECTOR OF NURSES 

Bay Ridge Hospital 
Brooklyn, N. Y. ТЕ 9-1313 

Before I P.M. 

ENVELOPE OPERATORS 
Experience necessary 

і tor Ptonger Machine*. 
і i- > і 'Union shop. 

All Company Benefits 
Salary open. Bronx Area 

Call: Mr. Marsala. 
AL 3-0186 Call Before •'» P. M. 

NURSES '— RN'S — 
SUPERVISORS 

l.PN'S in charge. All shifts. 
Too salary. New institution. 

Must spc'aj< good English. 
Call 10 AIM. to 2 P.M. 

Applv 
RiVERDALE NURSlNO HOME 

KJ 8-480O — Mention A. D. 

BOOKKEEPERS (3> 
"Experienced Burrough? Operatoi 

3 day week 
S-dary commensurate ui(h ability 

Apply 
CENTRAL BANK & TRUST CO. 

Great Neck, L I. 
or call: HLnter 2-7000 

Ask (or Mr. G Wnrtblngtoo 
Before :> P.M. 

NURSES R. N'S and I..P.N'* 
Also NURSES AIDES 

Week-ends or permanent. 
All shifts. Maintenance available 

Must have N. Y License. 
Wire, write, apply or call 

personrel 
SAW MILL RIVER CONV. HOAIE 

1188 Saw МШ River Rd. 
Vonkers, N. Y. 

Call 10-4 P.M. YO 8-3113 

OPERATORS 
Single Needle & Merrow 

I >.pcricnce. 5 days. Good pay. 
Steady employment Company 

benefits Apply 
43 82 Vernon Blvd., L. I City 

RA 9-4203 
Call before J P.M. 

NURSE R. N. or P. N. 
I ull time 

Oral Surgeons UHicc. 
Salary open 

Loucr Westchester. 
BE 5 1231 

Українська Громада на смі- би ради" в незнаний їм спіт. 
грації ннказус знов болючу внгнані недостатками. Часи 
втрату ОДИНИЦІ, записаної не- наприкінці XLX століття від-
затертнми слідтшн в історії значилися початком росту не
економічного ft національно- ціональної свідомости понево-
го відродження українського леннх українських мас на рід-
народу в Західній Україні. нііі, природно багатій, однак 

З волі Всевишнього поки-1 аграрною ситемою в користь 

рації 
шанований, вірний син свойо
го народу, бл. п. Михайло 
Лазорко. народжений 5-го ли
стопада 1879 р. а Городенці 
(Покуття) , а останньо актив
ний директор „Народної Тор
гівлі", централі міських - спо
живчих кооператив у Львові. 

Ш л я х життя М. Лазорка та 
його роля в суспільно - еко
номічному розвитку галиць
кі земді при кінці XDC та 
в першій половині X X століт
тя вистелені були терням, як 
дорога -всіх селянських дітей, 
щ о * тому часі виходили ,.хлі-

IПикато. — В неділю 26-го 
квітня ц. р. відбувся в Ш и -
каґо при виповненій авднто-
рії Школи св. о. Мнколая, 
перший концерт молодого 
бас-барнтона Юрія Богачей-
ського. Концерт пройшов 'З 

н\-в ояди старшої м<раїнської великої посілоста поневоленої J. . •>с ° ” • 1 а х о п л е н в 
генерації знаний і загально землі. В тих часах чільніші публіка щедро іОД^родокува-

однннці, як Іван Франко. д-р * » молодого а р т и с т а е д о н т а н -
К. Левицький, д-р Е. Олесни- ними оплесками і квітами, 
цькнй, д-р К. ТрнльовськнЛ і Співак вндонаа на бажання 
інші почали розганяти тьму декілька наддатків. ІІід час 
неволі та вказувати доростаю
чії* молоді шлях до націона
льного та економічного від-
РОДЖеЯНЯ поневолених мас. І 
В тих часах зазначилися пер- ! 
ші спроби спрямовувати мо
лодь також до науки в тор- і 
гівлі та промислі, щоб опано
вувати і ті ділянки в користь | м у_ Довшого побуту аиглійсь-
національного посідання. | кої королівської пари в Кана

д о категорії молоді, що Д» королеви Єлнсаветн -II і 
вступила на вказаний шлях князя Филнпа. І так королів-
праці, належав і М. Лазорко. 

Концерт Юрія Богачевського в Шикаґо' 
пройшов з великим успіхом 

концерту вітали молодого ар-

тиста-співака теплими поба 
жаннями Впані генералова X 
Омелянович-Павленко від ук 
раінського з о р ганізованого 
жіноцтва, та д-р Вол. Помір
но від української громади 
міста Ши к а ґ о. Співакові 
акомпаніювала п. Олена Си
доренко. Дальші концерти 
Юрія Богачевського відбу
дуться в Дітройті — неділя 
З травня, в Клівленді — субо. 
та 9 травня та в Нюарку — 
неділя 31 травня ц. р. 

II Г А П'П 
HELP WANTED MALE 

TURRET LATHE 
OPERATORS 

HAND SCREW MACHINE 
OPERATORS 

1st class. Experienced on Ьгопгс 
castings. Do own set ups. Only 
experienced need apply. Salaries 
opeh. Company benefits. Steady 

employment. Apply 
PERKINS MARINE LAMP 

A HARDWARE CORP. 
ІЙ43 Pitkin Avenue 

Brooklyn, N. Y. 

COOKS 
Experienced 

Chbrt order and attain table. 
Steady employment. 

Applv - Miss Hwell 
WALDORF CAFETERIAS 

Employment office 
155 W. 19th Slreel, N- Y. 

Do not phone. 

SHOES 
Experienced edge setters 

and edge trimmers. 
Гпіоп benefits-

Steady employment. 
Ili '̂h grade Ladica Shoes. 
HERBERT LEV1NE, Inc. 

OR 5-7000 

иш SETTERS 
Heavy ехрегіеп^с,вп,Power 
Prc*s Avtom^ric' Progressive 

Dies <& Slide Feeds. 
.Paid Jiojidays' bcf)cfit». 

HY 7-5090\ 

SHIPPING CLERKS 
Semi-retired or retired-

$Л) - - 60 week. 
Steady employta'cnl Local 

residents' preferred i\ViH» accept 
others. 

ALAN — SCOTT 
5в9 Alain St., Westbary, L. I. 

Tel.: ED *.82вО 

EXTRUSION TOOL 
& DIE MAKERS 

with 1-2 years experience. 
Also maintenance I man With some 
experience in electrical and acety
lene welding. Local residents pre

ferred, will accept others-
ALAN — SCOTT 

589 Main St- Westbury. L. I. 
Tel : ED 4-8280 

• П Р А Ц Я • 
t HELP WANTED FEMALE • 

R. N.'S (3) 
3 to 11 shirt ,and 11 to 7. 
Top pay. Liberal benefits. 

Good persdrmtf policies. 
Wire, write, call, or apply 

Director of nurses — Mrs. Miner 
WHITESTONE HOSPITAL 

10-01 166th Stt — Wattestone 
FL 8-2290 (Call before 4 P.M.) 

N U R S E S—Immediate openings 
Experienced Operating Room. 

7 3 0 - 3 : 3 0 R.N/S * L. P. N.'S. 
3 30-11:30 11:30 P.M.—7:30 A.M. 

Good Personnel Policies and 
Salaries phis Differential for 

Evening & Nights. 
Wire, write. Call, or Apply 

Mention Paper 
DIRECTOR OP NURSES 

Cross County Hospital 
Yonkers, N. Y. — YO 5-9500 

(ПАДІТЬ У Л Е Г К И Й е п о с и * 
КГПУНГО СВОЇ БОНДЛ 

ЧЕРЕЗ ПЕНРОЛ СГЛВШГС) 
BUY U. S. SAVINGS BONDS. 

Метні люди роблять гр^ші! 
Навчіться закладати ЗОЛОТІ БУКВИ иа вікна 

І леєрі бюр. п о в и т ь : ПЛЕСК СОНЦЯ! Золоті й срібні 
буква різних пнхіріг. 

Пишіть ПО взірці і пояснення Долучіть 33 центів 
мг» кошти 

ROMAN-ART STUDIO 
2500 Goodson Street — DETROIT 12, Mfch. 

Королева Єлисавета II гостюватиме 
в Канаді від 18 червня до 1 серпня 

Вже тепер п о д Ц я , Bpofrj* 

Консервативний уряд в Японії виграв 
самоуправні вибори 

Токіо. Консервативний 
і |юзахідній уряд Нобосуке 
Кіші в Японії виграв само
управні вибори, які в минулу 
п'ятницю 24-го ц. м. відбулись 
до 46-х так званих ярефекту-
ральних сонмів, куди вибрано 
2 657 членів. Ліберально-де-
мократнчна партія, яка сто
їть тепер при владі, вибрала 
своїх кандидатів у відношен
ні 3:1 до кандидатів опозиції. 
На 20 виборних губернаторів, 
що їх становнщще відповідне 
більш-менше становищу аме

риканських губернаторів, про-
урядові кандидати здобули 14 
місць, соціалісти і їх прихиль
ники тільки 4, а решта — kje 
незалежні кандидати з лоза* 
партійним обличчях. В усіх 
більших містах включно з 
столицею Токіо посадниками 
стали проурядові кандидати 
консервативної партії. На про-
гру елцДялістів, і комуністів 
вплинули однаково закордон-
но-політичні справи, як і зріст 
добробуту за теперідинього у-
ряду НобосукФ Кіші. '. > - v ; -

Щ Е- 7lb SL 
New Yort Сну 

TeJ.: OR 3-3550 
Найновіший КАТАЛОГ 

ПЛАТІВОК — ДАРОМ. 

нащадок емігранта л Полтав 
щнки, котрий по Коліївщи
ні перенісся на побут до Гали
чини. За порадою д-ра Т. Оку-
невського віддали 17-літнього 
Михайла на практику до 
складу „Народної Торгівлі" в 
Городенці. і це започаткувало 
Його майже 50-літню. безпе-
рерявну та успішну працю 
при розбудові поважної на ті 
Часи, торговельної установи. 
По скінченню НЕДІЛОВОЇ школи 
в Городенці, Михайло, з при
роди епос іони и та жаднзгії 
дальшої науки, дорогою само
навчання поширив свос знан
ня, багато читав, познайомив
ся з чільними людьми, при-
слуховувався розмовам на по
літичні та суспільні теми, і в 
ueft спосіб поширив свій сві
тогляд, потрібний йому до 
майбутньої суспільно - гро
мадської праці. Постепенка 
його практика в складах „На
родної Торгівлі" в Городенці, 
Снятині, Борщеві. Дрогобичі, 
Сталіне лавові, Сокалі, Золоче-

I пі, Перемишлі і Львові дали 
йому можливість запізнатися 
з новими методами праці, за
приязнитися з чільними гро
мадянами даного району та 
культурно-суспільним життям 
даної місцевости, в яких зго
дом брав і сам аістпвну у-
чаоть. 

фахове знання і рутину 
придбав собі у важкій, що
денній праці в складах „На
родної Торгівлі"^ а для теоре
тичного поширення його від
був торговельний курс при 
Нар. Торгівлі у Львові та ви-
іцт”гкурс х 1901 році, по за-
кінченні якого одержав випне 
на самостійного торговельнго 
працівника. В тім характері 
приділила його централя у 
Львові до різних складів г 
краіо, як sacTj-muiHa началь-
никд складу (Вородів. Золо-
чів) чн до переведення сана
ції, слабих складів. З приділе
ної праці, вив'язувався Ми
хайло якнайкраще, а поза 
фаховою роботою віддав на
буте знання на услугн суспі
льно - громадянським устано
вам 8-4ГІСЦЯХ свойого перебу
вання. Його активна праця 
рігна і успішна. Слід згада
ти Його співпрацю з устано
вами як Тов. „Праця., в Дро
гобичі; „Підгірська Спілка" 
в Станнславові; „Уклаїнськя 
Бесіда", „Міщанська Родина", 
„Нар. Дім" В Золочеві; „Про
мисловий Банк", „Союз Укр. 
Купців", „Супруга". „Союз
ний Базар" та Спортове То
вариство „Україна" у Львові; 
„Бесіда", „Віра", „У*«Р- Щад-
ішця", і „Народний Базар" в 
Перемишлі — ось це головні 
місця Його громадської пра
ці. Крім цього знаходив моло
дий Лазорко час їздити з ви
кладами чи технічними пора
дами до читалень „Просвіти", 
до СрЛлковнх крамниць, чи 
брати участь в „крамничних 
курсах . І в політичному жит
ті брав чннну участь. Під час 
виборів до австрійського пар
ламенту' чи галицького сойму, 
їздив по вічах та агітував. Зо
крема можна було часто ба
чити Його в установах, де 
гуртувалася ремісничо - тор
говельна молодь (головно у 
Львові). 

На окрему згадку заслуго
вує Його праця на пості на

ська пара прибуде до Ст. 
Джанс в Новій ФунляндІЇ 18 
червня, а 23 червня буде в 
Квебеку, звідки 26 червня пе
реїде до Монтреалу, де разом 
із президентом Айзенгааером 
королева Єлисавета буде 
відкривати Морський шлях 
св. Лавреьтія, який веде з 

вже в Торонті, де відвідас кін
ські перегони, а 1 липня буде 
в столиці Канади Оттаві для 
вшанування свосю прнлвні-
стю „Дня Доміній". В липні 
буде королева відвідувати ок
ремі провінції аж до захід ньо
го узбеїкжжл включно. 25-го 
липня королівська пара поч
не поворотну дорогу на схід. 
В цій програмі передбачені ( 
і короткі відпочинкн для ко
ролівських гостей, які 1-го 
серпня вже будуть у Галіфак-
сі, звідки всядуть на кора-

Атлантику доЩикаґо . 2 9 ^ е р - б е л ь ,.Брітанія", щоб від "їха
вші королівська пара буде ти додому. 

Сенатор Проксмайр заклинає демократів 
здійснювати виборчі обіцянки 

Вашингтон., — Сенатор-
демократ із Внскансів Вільям 
Проксмайр вже'втрете крити
кував провідника демократич
ної більшостн в Сенаті, сека
тора Лнндона Б. ДжансонаУза 
тс, що він не склнкус партій
них нарад та не здійснює в 
своїй політиці тих проектів 
партійної програми, які були 
в платформі Демократичної 
програми в 1956 році, і про 
які тепер забувається в Сена
ті, ухвалюючи різні законо-

мира з Мишигснуі Джозеф С. 
Кларк із Пенсилвсиії. На дум
ку сей. Проксмайра треба б 
пам'ятати про такі обіцянки, 
зроблені в партійній пллтфор-
м: в 1956 році: федеральну 
допомогу на будову шкільних 
будинків; будову дешевих ме-
шкальних домів для біднішо
го населення; вирівняння- не-
праведлнвости в прибуткових 

податках; піднести до 125 мі
німальну заробітну пллтню. 
збільшити прибутки фармс-
рів. продовжувати змагання 

проекти. Проти диктаторської до повної ліквідації расової 
поведінки сон. Джансона крім і дискримінації та федеральну 
Прока^айра. виступали. фке й І допомогу для ліквідації мі-
'нші сенатори - демокра^твці^ ' ськлх нетрів в деяких місь-
Всйн Моріс,зОретону, ІІет На- ках метрополіях. 

Переговори сталеварників із промисловцями 
почнуться вже 5-го травня 

Пнтсбурґ, Па. — Голова ьпйтед Пресе Інтернешен,ел 
спілки Об'єднані Сталевари І повідомляє, що. обидві сторо-
Дейвнд МекДоналд і П|>ед-|ни с готові гірястііпіувати пе

реговори, відступаючи від 
деяких традиційних формаль
ностей, щоб впродовж 26 днів 

ставник сталевої індустрії 
Конрад Кустер повідомили, 
що переговори про відновлен
ня контракту, який кінчасть-1 прийти до повного пороауМІн-
ся 30-го червня ц. p., почну- ня, якщо взагалі це цорозу-
гься не 18-го травня, як дав
ніше було запляносано, а 
ш с 5-го травня, щоб не до
пустити До страйку, коли б 
іе вдалося до кінця червня 
прийти до порозуміння. Ю-

міння можна буде осягнути, 
бс з дотеперішніх заяв і ро
бітників і працівників видко, 
що існують великі розхо
дження між обома д.чч^ірвя-
vii партнерами. 

Дочки Американської Революції проти 
культурної обміни з СССР 

Вашингтон. — Дочки Амс-|Шс громадян СССР прибуває-

рикансько! Революції ухвали, і До ЗДА, тим більше вони піз-
лн резолюцію проти к у л ь т у р - ! н а ю т ь ' щ о *"• M a c f ° 8 д е ^ ° -

.̂/- ,̂т> " ! кратп солю для всіх . Але на 
но. виміни з СССР та з кому- ц е В І Д П О В І Л а п а Н І Д ж . с > С м і 1 т 
ністнчннм бльоком, В резолю- з Александрії. Вірджінія, так: 
tax говориться про тс, що „Ми не запрошуємо вбнвннків 
програма виміни культурних Ідо наших домів, щоб розмов-
•нл може спричинити те. щоілялп з нашими дітьми. На ос-
і ціїі країні „злагідніє тепс-! нові того, що я пізнала в кНИ-
>ішнл во])ожа постава до ко- жці Едґара Tj'Bepa Цро СС-
мунізму", бо зап>оза від ко-! СР, я де хочу, щоб наші дгти 
мунізму буде замаскована пізнавали культуру "РосіГ. 
.плащем поважності^.' і по- j Між іншими резолюціями, с 

шани. 13 голосів було проти |вимога, щоб державний де-
цісї резолюції. Одна з против-;пергамент не давав дозволу 
ниць казала, що ..чим біль-1 на виїзд закордон KOMjHicraM. 

:-̂  

SO 

днях 30-i о КВІТНЯ, 1-го I 2-го ТРАВНЯ 
ВЕЛИЧАВЕ ВЩКРИТГЯ 

М'ЯСНОЇ КРАМНИЦІ 
MORSCHERF — JERSEY PORK STORE 
34 11 Broadway - LONG ISLAND CITY N. Y. 

Ill RA 8-5589 

3> 

:ому виборі, найкращої якостн свіжі SB НА складі, у 
С^М'ЯСНІ вироби: краяна краківська ковбаса, еікана, кншки^Г) 
_^.Т» ШШі різвородні луджеишш Також сирові м'всева — в о - ^ 
З*ЛОВ*, вепрове, тсіятвна, бараюгжа, дріб. ^*f 
Sm ХТО в часі відкриття лшкуажть и'ага за 5 3.00 дігтаие^*' 
^ Д А Р О М У2 Ф>тгг. bacon, а за $ а.0в — 1 Фзгт. SJ 

чальннко складів Нар. .Тор
гівлі у Львові, засновано пер* 
шими піонерами кооператив
ного р>тсу, В.'Нагірним•J>4t. 
Ннчасм, а в •сталніх часах 
кормовааоі днр. М. Заячківс,ь-
кнм та інж. Ю .Павлнковсь-
ким. Від 1912 р. бачимо І М. 
Лг.зорка на пості начальника 
складу у Львові, а від. 1924 р. 
лк члена Головної Управа'— 
pedpepeHra тьрговель. відділу. 
На пості торг, оефер. знав я 
М. Лазорка особисто у зв'яз
ку з ревізіями переводженими 
мною в Централі Н. Т, Це. бу
ла людина, ЯКА пЄреі)іпда 
практично всі щаблі торгове
льного діла, від самих почаг-
чів, знала і визнавалася доб
ре у всіх закрутах торговель
ної політики та звичаїв Спо
кійний, зрівноважений, був 
'іюблений с п і в т оварншами 
праці та шанований і високо 
•ііненнн управою Н. Т. Його 
ввічливість та привітність до 
інтересектів з'єднала Пому 
людей. Для нас кооператорів 
Зув він взірцем чеснот та пер
шорядним співтоварншем в 
коопер. організації. При цьо
му був глибоко релігійний та 
практикуючим християнином. 
Свою Націю любив до глиби
ни душі і серця, а потребую-
чнм помагав морально і мате
ріально. 

Не судилося Йому зложити 
свої тлінні останки на Рідній 
Землі, яку так палНо любив 
та не сповнилося Його бажан
ня бути похованим у Львові 
рядом з пюбом Його улюбле
ної доні Ольги. Незавидна до-
ля вигнала Пого, як багатьох 
нас на поталу воєнних злид
нів та поневіряння. Важкі ііе-
режиття та труди в часі ман
дрівки на захід підірвали йо
го і так невелике здоров'я. О-
безсиленнй отінився вкінці в 
Іксбруці в Австрії, де не зва> 
и:аючи на лихий стан здорО-
шшашшвшшшшшшшшшщт 

в,я, активно працював в об'сд 
йавнях емігрантської г р ° м а 

дп, а головно в Братстві св 
Аидрея, як фінансово - госпо
дарський референт. До Кана 
ди виїхав в 1951 р. і замешкав 

Перестерігають проти спекуляції на біржі % 
Вашингтон. —ЧРада Феде- іпісля тої звишки звичайно 

р;ільної Резерви видала осто- настає інфляція, ; і ц е J t e ^ 
рогу дрібним вкладникам, щоб ^ " ” вплив н а їхН-подарство 

• держави/ Сен-атор-демократ 
ме починали спсі<\*лювяти Ня 'С, • ТУ ;• . '. ' ^ J Гомер Ксюлгарт вніс законо-
Зіржі, бо можуть знову так. п р о с к т в Конгресі, який за-
попектнея, як це було кілька Ібороняє деякі дії біржовим 
о к і в тому. В 19о 1-1955 [юкач І посередникам, і '^йм способом 
;сякі акції дійшли були де [охороняє Гройвдянство4. . tte> 
чч<ордово високих ц:н, 1 IMJ-

при дітях у Ванкувері, де по І іібнс явище бачимо тепер, бо 
трьох роках важкої хвороби, 
замкнув очі 14-го грудня 195$ 
р. Перед смертю не нарікав 
на срізичні болі, переносив їх 
спокійно без скарг. Болів ли
ше над тим. щ о не доведеться 
Йому побачити ніколи любої 
України, яку .безмежно любив 
та ДЛЯ якої посвятив усю 
СВОЮ енергію та сили. ! 20.700 Марія Фтомин Варпапу 

Відійшов на віки взірцевий І Б*глай Із бела підлипці. іюв, 
м у ж і добрий батько Д І ^ ^ м о ч ^ Т Р 6 > В ” ™^ 
відійшов від нас один з пюне-1 2 0 7 9 l А колтуцькнй рідних 
РІВ кооперативного руху, по- | -,рнтів Степана і Стаха 
редовий працівник Народної 
Торгівлі. 

Складаючи тих кілька сліп 
на Твою свіжу могилу, з бо
лем серця прощаю Тпбо, Д о 
рогий Д р у ж е та Дорогий 
Товаришу праці на коопера
тивному полі, від себе особи 
сто. від всіх Твоїх епівробі 

тід час зросту економіки піс-
іп рецсс:.ї звичайно зростає 
вартість деяких акцій, і то 
'>ез економічних причин, вна- підкомісії в Пілаті'Не|іреавЙ-
:лідеч самої спекуляції. Аль'тактів: 

рел наду”життям несумлінних 
спекулянтів. -Те саме *ррбяв 
і сенатор-демократ - В/.тьям 
Фулбралт. Ці законопроекти 
є в міжстеитовій Торговельний 

Пошукують своїх рідних 

20.792 Михайло Хом.і Няотю 
Шттмнн із села Чсрннцл іСель-
ькнп кут), пов. Горрденха, ло 

ЗДА виїхала в 1933 р. 
20 79'1 Кпфролнна Тослп :і(*м-

пві:я Ворися Васильовича Воом-
іа. синя Василя Стефановича І 

. ІарП Олсксійопни в Миргороді 
на Полтавщині. 

20.794 Софія Мисак брата В і-
ИНКІв, від ..Народної Торгів- І толнинр.ч Янів. оння Семена з 
ЛІ", для якої посвятив Ти ціле <ола Лроговиже. пов. Жидачів 
свос життя та вкінці від , .Ре- ' 20.795 Теодаїп Школьвик Іві-
вЬІйного Союзу Українських ! "” Л ? м с р , І Г Д і г"и п , П о г н , | » < ; ^ V~~~~~~L,™- .. n , L : Vo>, lH I5121 P V ГрИИОВІ, пов. Бібр:са 
Кооперапгв у Львові. Хай І 2Q79* д а і | ^ п якубовнч н 
тсанадійська земля буде для ) Польщі сестру Валентину Мл?-
Тебе легкою, а Всевишній хг.ь j ТІ ,„ ІОК> щ о л 1949 р. виїхала до 
прийме д у ш у Твою в ряди • і д л 
епоїх праведників. Хай лагід- 20.797 Анлрсп Петрик тата 
ний вітрець з далекої Рідної Інянп Петрикя і вуйків Алтопч 
Землі колише Тобі незабудькн ' Я н к » Прохніцьких із села До 
иа Твойому гробі в доказ по
шани для вірного Сина Укра
їни, яку Ти так палко любив. 

М. Капуста 
директор колпш. Ревізійного 
Союзу Українських Коопера

тив у Львові 

броводн, пов. Збараж, які перед 
війною перебували в Ню иор» 
і:у. 

20.79S Гаврило П и л в п ч \-к 
Якова Бонля, коло 45 років. > р, 
в Кнлже (Горохівщина* Волинь, 
який в 1943 р. працював в Ні
меччині 

20,799 Михаялнка Столярчук 
тята Иоснфа п села Колоті я. 

, пов. Львів, до війни мав перг;-
ОтввлЯте) члеяямії Українського бувати в Шикаґо 
Народного Союзу, а тим еамии | 20.800 Снльвсстср Татух брл-
1 співв.гасяиками 22-мІль*оново. та Романа, синя Василя Тат\х. 

' го майна оргаліланії! уродж в 192" році 

20.801 Пелпгія Фарзтлп Іиїте-
рину і Стаянсла^а Новак, які в 
1956 році перебували в Ню Яор-
КУ. 

20.802 Слава Рибак тету Ле-
лягію Блищак (з лому Зварнч), 
виїхала до ЗДА з родиною в 
1919 році. 

20.803 Стсфавіл Вучко в Юго
славії сестру Анну з дому Пм-
иус. замуж. Мазур. 

20.804 От. Левченко Галину 
Гнатейко 1 Алексяндра Коритко 

20.805 Катерина Полсвчак Пе 
тра Мякут з села Нагірці ма
лі, пов. Камінна Струмілопа, маї 
відомості від родичів. 

20.8ОТ Поонф Пелецькия Яко
ва Чорпобая з села Лагодова 
пов. Вроди. 

20.807 Ансля з дому Зборовсь 
•••«. лам Влробійов зі Слобідки 
тету Марію Кжнвіцьку, яка w.-
іхала до ЗДА ще я 1920 р. 

20.808 Іван Негрій Івана 
Квальського 13 а ж ииевського і. 
який в 1949 р. виїхав з РегсЯс-
бурґу до Каліфорнії. 

Л'вага: Зголот\точися на роз
шуки до ЗУАДК-у прохаємо из 
початку листа подати, під яким 
числом було надруковане пріз
вище особи, яка до Вас, чи яку 
Ви шукасте. Теж не забувайте 
вложігти Вашу пожертву на По
криття поштових і бюролнх ви
трат В справах розшуків звер
татися на адресу: 

United Ukrainian American 
Relief Committee, P .O.Box 1661. 
Philadelphia 5. Pa. 

Кольорову , репродукцію I 
О Б Р А З А 

ІСУСА ХРИСТА ! 
вел. формату 12 J/, X Ю 'а інч. 
Українеько-Внаант. стилю. 

З а - 3 5 < 
(в поштових марках) 

ВИСИЛАЮ КОЖНОМУ, 
а Організаціям зі знижкою. 

- ' Артнст-маляр 
Mychajlo BABIJ 
2f448 Thurman St 
Cleveland 13, Ohio 

Р О , З Ш У К II 

П. Махяяла СУДИМУ 
пошукують ЧсрІІОПРЦЬКІ. 

Прошу писати до: 
Н. КЛШІ 

873 N. 24th Street 
Philadelphia ЗО. Pa. 

Пошукую свого брата, 
IIKTIW ДАІШЛКЖА, 

св іт Миколи.- Гі Марії, ypf 1907 
року в селі Текуча, пов. Коло
мия, якого німці в 1912 р. ви
везла на працю. Ласкаві відо
мості прошу слати на адресу: 

VVaayi DANVLUK 
Hospice Capuran 

Damazan 
(Lot-ct-Garonnc) 

.France 
Ліва ТярНовецькя пошукус 

Мжхаїла ОЛЕКСІОКА ІВАНІВ, 
нар. в 1924 р. у с. Сторожннці, 

Буковина 1 
Посвфа ОЛЕКСІОКА ІВАНІВ, 
вар. в 1926^)..' в с. Сторожннці, 
Буковина. Хто зняв би про них. 
або ванн самі, сердечно прошу 

писати на адресу: 
і JOha TVNIO 

118 Park .'Ave., loplln, Mo. 

t 
Посмертні Згадки 

ТАРЗЛН, ,-п. 4230; Необмсжсп вії запас. 

LATEK, THE АІ?А95 1BWOKAZILY 
сгь<ьго ркге. * AN ATTAC< WIU. ЇООХУН/ 
ЄАІР /HAXIAN (5f?lMLY. * ТНЄУ <NOW W£MB 

WSAKeNEP—f 

*QU\CKLV, PSOP A PgAP WAN \U 
єчєеу OTHBfZ ЄЬ\ЗЯ.АЄОХЄ I " 
.MAX IAN АЄЄВК7ЄР ANP ТНЄ 
euzmoze IBAPBO W03BV A6 
ТНЄУ RBAUZBP TAZZAK'B бШТЄвУ! 

Пізніше, араби, на хви.діо 
припинили стрілянину. — T J -
пер будуть атак>-ватн, — ска
зав понуро Максіян. —• Вони 
знають, шо ми послаблені . . . 

, m 
"і 9UT РО THBV, НОН САРШНВ? 
TAZLAH BXCLAMBP eOPOBNLY. 
'WHAT IF Ш'ИАКВ ГНЄМ fllNK 
WP MAV6 wityrev ТЯООРЄІ" 

— Та чи воші це зроблять, 
каліга.не? — нагло крикнув 
Тарзан. — А що буде, як ми 
примусимо ія вірктв, що ми 
масмо необмежені S б р о ft в і 
СИЛИ? ,, . ', 

вояка в кожну другу бійницю, 

— погоджувався Максіян, і ті, пізнали Тарзанову стратегію! 

Мяхаіл СУДОМИР, довголіт-
nlfi Член Б-ва Солі. СВ. Дзітиц 
Відд. 29В УИСоюзу в Акрон, 
Огайо, помер п - г о квітня 
•1058 р*. ца 72-мд- році життя. 
Покійний ПОХОДИВ 1а Є. Cjiiirf-
пл, Зах. Україна. До ЗДА 
йрябув 1902 р. Покійнна був 
веоелої вдачі, через шо при
дбав собі, багато приятелів. З 
днем '11-го квітня полишнв у 
смутку ' дружину Сву, енлів 
Тео,Чора ІіГїогпфа. доньку До
рогу Будаіа-ft Голе«гу Джан-
С6*. сестри: Анну Вола, та 
МарОо • Бялко 1 > 0 внуків. По-
хороц відбувся 15-го квітня 
1669 p., % пох.. заведення до 

Кр. хет. церкви при участи 
данії. Членів Б-ва І бага

тьох Знайомих із Hamlrnmck, 
Mkh. 1 Donora, Ра» на H W H -
тар св. Хреста, т - В. И- П,І 

, ". В. П^-лк, секр. 

Михайло ЛИСЕПКО, доВголіт-
ВІЙ член Б-ва св, о, Мнколая, 
ВІДД. 276 УНСоюзу в Ем-
брІдяс, Па-, по»*ер 18-го квіт
ня I960 IV- иа 73 po>d життя. 
Покійний народж. в с Мях-
ноижці, вов. Турка, За.х. Ук
раїна. Полишив у смутку 
дружину, двох синів, дві 
доньки І багато имуків. 11 охо
рон відбувся при участи Ро
дини, Знайомих та великої 
кількості!-. Членства, з укр. 
прав, автокефальної церкви. 
— В. П. П.! 

- - Поява М: Фук 

Дмитро МІСКАЛО. член Б-ва 
Сош. с*. Духа, Вілл. 295 УН-
Cetosy ш Акрон. Огайо, помер 
П-го квітня 1959 p., на 85-му 
році життя. Покійний вступив 
До УНСоюзу 1922 р. 1 був ак
тивним членом В-вл Покій
ний народ. • в Зах. Україні, а 
молоді роки пережив в Сла-
понії, звідки 1913 прибув до 
ЗДА. Полишив у смутку дру
жину Єлнсавету, енна Івана, 
доньку Ольгу Фляско та 4-ох 
внуків. Похорон відбувся 20 
квітня 1959 p., при участи Ро
дини, Членів Б-ва та Прияте
лів, з по*: .заведення до укр. 
кат. церкви, на цвинтар св. 
Хреста. — В. И. П.! 

• * *- В. Пулк, секр. 

*"+ Lytwyn & Lytwvn 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
АШ CONDITIONED 

Обслуга Щир* 1 Чеояв 
Our Servfcea Are AvaQabte* 

Anywhere to New Jersey 
801 SPRINGFIELD AVENUB 

IRVINOTON. N. J. 
NEWARK, N. J. 

ESsex 5-9666 

Петро ЯРЕМА 
УКР. ПОГГЕБІІИК 
Займасться похоронами 

в BRONX^ROOKLYN. NEW 
YORK"! ОКОЛИЦЯХ 

Контрольовлпп температура. 
Модерна КАПЛИЦЯ до > жатку 

,'Я^воМ. 

Peter Jarema 
129 ЕАЗТ 7lh STREET 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: ORchard 4-2568 
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СЖбБОДА, СЕРЕДА, 29-го КВІТНЯ 1959 
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ВІСТІ ЗУАДК 
v 

1 и її ,\ 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE, Inc. P. 0 . Box 1661, Phfla 5, Pa. 

О. КульчицьісиД 

ДНІ ПИСАНКИ 
Криза серця 

Наближення- „днів писа
нок" в розумінні днів різно-
родних громадських збірок на 
різнородні громадські цілі. — 
нагадує незвичайно важливу 
для громадеьно-культурного 
жвття справу' *^ жертовности. 
як цього життя основи. Якщо 
пасати про-збірки в часопи
сах, призначених для середо
вища української еміграції. 
мабуть нелегше, як збірки пе
реводити чи на них давати по
жертви, то це завдання стас 
особливо важке в часі, що так 
скажемо „кризи серця". „Кри
ва серця" очевидно не в ін
дивідуальному медичному ро
зумінні, але криза ..громадсь
кого серця" в давньому симво
лічному значенні, що його 
серцю надавав ще Платон, а 
що перетрнвало в своєму пе
реносному сенсі аж до нашої 
сучасностн. як на це вказус 
приклад українського філосо-
фа Юркевнча в ного твором 
,,-Філософія серця". 

.Криза еерця”і цьому гро
мадському значенні — дуже 
Великого послаблення охоти 
взаємно собі допомогти, в зна
ченні крайнього зменшення 
Жвртовностн — небезпечна не 
для поодиноких одиниць, але 
ДЛЯ груп, для збірноти, нас
кільки людська група не мо-
Же не то розвиватися, але на
віть втримати свого групово
го, життя без солідарності!, без 
Дружньої спочутливостн, без 
ОХОТМ Й rOWBOCTH допомогти. 
без жертовности, словом — 
без. „серця". . 

В останніх роках із серцем 
сміґвацЦ. в, дьрму платонівсь-

справам і цих що служать 
людям. 

Установи, що служать спра
вам, тобто окресленим гро
мадським функціям і завдан
ням, все ж таки зберігають 
якесь „тверде ядро" осіб, що 
особливо зацікавлені тими чи 
іншими громадськими завдан
нями і їм придаючи особли
ву вагу, —г' на ці окреслені 
цілі жертвують. Гірше с з 
допомоговимн установами, що 
допомагають не справам, а 
людям, як напр. КоДУС і ЗУ
АДК. Послаблення охоти су
спільства жертвувати, тобто 
зректися частинки свого для 
других, без точного знання 
про те. яка із цього виникне 
громадська користь, (що до 
речі часто велика і нерідко 
більша як із деяких наших 
загальних так зв. „політичних 
починів") відчувається куди 
більше в установах допомого-
внх як напр. ЗУАДК, чи напр 
КоДУС, як це доказують на
ші попередні міркування. 

У випадку ЗУАДК-.у стано
вище погіршується ще обста
виною, що всім відомо про 
перше в черзі еміграційного 
життя завдання ЗУАДК-у. що 
з природи речі торкається до
помоги у самій еміграції. Ши
рока прилюдна опініл з одно
го боку куди менше ознайом
лена з іншими допомоговимн 
завданнями, які собі ЗУАДК 
ставить і в міру наявностн 
фондів розв'язує, а з другого 
с помилково переконана, що 
перше завдання ЗУАДК-у, 
допомога в еміграції, — завер
шене. 

Старі і нові завдання ЗУАДК 

' • * * ' 

З В І Т 
з пожертв зложених у Злученому Українському Амери

канському Дономоговому Комітеті у Фмладслфії 

за С І Ч Е Н Ь 1939 р. 

за Г Р У Д Е Н Ь 1958 р. 

ВАШИНГТОН: 
М-т Берном: В. Соліма $5. 

ВЕРМОНТ: 
Рутлемд: И. Кінаш $10. 

ВІРДЖІНІЯ: 
Річмонд: О. Таран $5 

ВІСКАНСИН: 
МІлвокІ: Відділ УККА: Збірка 
з нагоди протестацій ного віча 
дня 27-го квітня 1958 р. $26.08. 
(Пожертва ипеці л льного при
значення). 

ДІСТІ'НКТ КОЛОМБІЯ: 
Вашингтон: Микола Пачовсь-
кнА $2. 

ІЛЛІІНОП: 
Енфілд: Д-р Ілля Ткачук $10. 
Коал Ситі: Д-р Р. П. Смнк $10. 
Шікаґо: Укр. Нар. Союз. Відд. 
ч. 379, $25; Укр. Правосл. Цер
ква св. Володимира $22; по $10: 
УНС Відд. ч. 221. УНС Відд. 
ч. 301. Василь Рацкевнч. Воло
димир Мисів; по $5: Андрій 
Діднк, Марія Сеиків. Іван Ка-
занівський, І Колячко. д-р В. 
Шнмаиів, д-р Свген Савчин. М. 
Фесснко; по $2: Іван Тераско. 
Юліян Дубнцькнй; д-р Мар'ян 
Терлсцький $1. 
Норт Шіі:аго: Подружжя М. 
Строчук $5. - -•• • 

ІНЛІЛНА: 
Гянтшіґтон: Антін Тарадайка 
$3. 
Перу: Михайло Козленко $1. 

КОНЕКТНКАТ: 
Лнсонія: Лина Петрончак $1. 
Брнджлорт: Г. Бакай $5. 
Вілімсіїтніс: І. Наумснко $2. 

вмч; по $1: Михайло Даннлюк. 
Теофіль Кулнк. Степан Мель
ник. М. Рубльоиськнй, Ілько 
Сказенннк, 
Ллб&ні: Н. Н. $10. 
Бофало: О. Вороній $5; по $2: 
д-р В. Дмитркж, М. Лоза; Осип 
Зслеськнй $1. 
Бронкс: Михайло І Софія Ступ
ка $10; Дмитро Рокнцький $5. 
Бруклнм: По $10: Д-р Мнрон 
Л. Зарицький, Петро Самойлів; 
по $5: Дмитро Бакевнч, д-р Р. 
В. Сосноцький. Юрій Лукащук; 
Семен Порижинський $3; по $2: 
Поснф Кунка. Иосн! Торчино-
пич; Юліян Архипов $1. 
Вімдгем: Генрі Вовк $2. 
І”удсоя: По $5: Павло Сіфо-
тюк, подружжя І. Д. Сеник. 
Гемпстед: У. Н. Союз Відд. ч. 
327. $10. 
Геркімер: Михайло Лнсекко $1. 
Гованда: Семен Королншнн $1. 
Клмайра: В. Климовськбнй $5. 
Іст Мсдоп: Михайло Дацько $5. 
І гаки: Н, Небельський $2. 
Понхерс: Збірка на „Коляду'' 
$15. (Зібрав і переслав Василь 
Мудрий). З них на листу ч. 
15968 по $5: Василь Мудрий, 
Іваина Ярослава Мудра; Іван-
на Ратич $2; п о $ 1 : Володимир 
Калина. Омелян ПацловськИй. 
В- Шандор. 
Кліпс: Василь і Гайна Шсрси 
$5 
Ліберті: Антон Яцьків $2. 
Найлґара Фолз: Павло Профс-
та $2. 
ОшенсмАд: Д-р 3. Каратпиць-
кий $10 

Гартфорд: Ілля Войцеховськнй І'ічмоид П л : Степан Данилс-

KO*jorjKCBH4iBCbKOMy розумін
ні "г- Hft в.лойядку. Всі укра-j Переконання про закінчен-
інські' доткжргові . товариства Ня еміграційних процесів по-
(автор цісТ статті, як голова! мнлковс. Автор цих рядків, 
такої відомої все>т<раїнської у- щ 0 займається, як співробіт-
стаиови як Кб”ДУС. може про | ник соціолог 1 ч н о ї секції 
т* ЩЬсь скаЙати) прямо заг 
ровйгнг, в' своїй Діяльності ве
ликий, в де#Кн*' випадках не
бувалим спадком громадської 
Жвpтo'sйtocтя>,, страхітли в и й 
зменшенням датків1 на громад-
cvKd-йародві”гЙлі. Наша об”ск-
тняка наукова'” поінформова
ність про соціологічні аспекти 
нашої еміграції1, не зважаючи 
на. численні ^сьогодні заклики 
до їх вивчення,' далеко невис-
тарчальна, щоб' провести кон
кретні цифри. Це може і доб
ре, бо треба" побоюватися — 
вони такі загрозливі, що вик
ликали б може навіть пара
ліч остраху і резиґнацію, за
мість, — чого, в цьому випад
ку треба, —-, вдвосної реакції 
суспільства. Все ж таки інтуї
цією, — отже однак ще фун
кцією серця, хг- відчуваємо, 
що становище в зв'язку "з 
справою спадку жертовности 
більш як поваікне. 

Допомога справам і допомога 
людям 

Гльобальне зменшення же
ртовности не, однаково вияв
ляється на , різних відтинках 
вашого громадсько-суспільно
го еміграційного життя. Ціле 
це життя, у своїх остаточних 
основах так чи інакше уза-
лежвене від громадської жер
товности, без якої воно б не 
проіснувало ані днини. Спа
док жертовности не однаково 
проте порушує нормальну 
функцію різних установ, пе
редусім не однаково для цих 
організацій, - що служать 

ЩОБ ВДОМА ПОЧУЛИ 
И Д Ш . . . 

Вітгизна весною квітне 
І лід на Дніпрі вже скрес... 
Село білохате, рідне 
Співає: ,,Христос Воскрсс!" 

1 ми на вгинанні знову 
В геканні, в німій журбі, 
І знов терпеливість 

Христову 
За приклад берем собі. 

1 молим Тебе ми, негідні, 
Щоб сталось гг/до 

. ' з гудес— 
Щоб вдома погули рідні 
Привіт наш; 

,'JCpucTOC Воскрсс 
ГАННА ЧЕРІНЬ 

французького „Сантр Насіо-
наль де ля Решерш Сіянті-
фік" проблематикою україн
ської еміграції, мав нагоду 
ствердити ,які значні розміри 
рееміграція з Франції до ЗДА 
прибрала, як теж, що об'єк
тивні причини, які її виклика
ли, існують і далі. Одночас
но прнходиться сказати, що в 
найчастіших випадках обста
вини рееміграції до ЗДА для 
теперішніх емігрантів склад
ніші, як в початках великої 
еміграційної хвилі, коли емі
грація мала масовий харак
тер, так що саме наслідком 
більшої складности обставин, 
більше потрібна допомога ук
раїнської допомогової устано
ви. 

Не забуваймо при цьому, 
що;йобіч..допомоги.-в .еміграції 
ЗУАДК' мас, мав, а хотів би 
в майбутньому шнрше роз
горнути, цілу низку допомо-
гових починів, напрямлених 
на поодинокі особи, групи 
осіб, як теж установи. Від 
кількох років працює при ЗУ
АДК Суспільна Служба Ком
батантів, яка охоплює своєю 
діяльністю всіх інвалідів ук
раїнських військових форма
цій, як теж їх сиріт, і вдів. 
Виплата допомоги Суспільної 
Служби Комбатантів в остан
ньому році винесла понад 
13.000 ам. дол. Постійну допо
могу у висоті 100 дол місяч
но виплачує ЗУАДК Вдові по 
Гол. Отаманові. 

Не будемо з різних зрозу
мілих оглядів внчисляти ни
зку прізвищ визначних, нез
дібних до праці бувших дія
чів суспільно-політичних, пи
сьменників, науковців .які от
римують допомогу ЗУАДКо-
мітету. Згадаємо, що виклю
чно тільки постійних індиві
дуальних допомог (отже не 
рахуючи періодичних) ЗУ
АДК виплачує на суму 500 
дол. місячно, систематично, 
від років, що творить немало
важну позицію цілости емі
граційної допомогової акції. 

Окремо приходнгься гово
рити про допомогову дію, що 
охоплює цілі території, — 
Польщу, Югославію. В остан. 
ньому році ЗУАДК переслав 
у Польщу допомогу у формі 
іначної кількосте „кер-паке-
тів" і грошових посилок на 

УКРАЇНЦІ В АМЕРИЦІ 
Злучений Український Американський Допомоговий Ко

мітет у своїй п'ятнадцятирічній діяльності приніс багато світ
ла і радости українцям, які потерпіли внаслідок другої сві
тової війни. ЗУАДК допоміг сотням тисяч українських емі-
грантів-скитальців у Західній Европі: 1. вирятував їх від 
насильної репатріації, 2. допоміг у переселенні в заокеан
ські країни, 3. забезпечив правшій захист. 

В останньому часі ЗУАДК не лише продовжував свою 
харитативно-допомогову діяльність в користь українських 
емігрантів, але почав теж допомогову акцію для українців 
у Польщі і Югославії. В останньому році ЗУАДК вислав для 
українців у Польщі 1137 харчевнх, одежевих і постелевих 
пакетів на загальну суму $ 10,747.50. Деяку кількість паке
тів вартости майже двох тисяч долярів вислав ЗУАДК укра
їнцям в Югославії. 

В останньому році ЗУАДК продовжував систематичні 
виплати дотацій для українських наукових установ і науко
вих працівників на еміграції, вйдаткуючи на ту ціль $ 4.680. 
Крім цих систематичних місячних дотацій ЗУАДК виплатив 
в • останньому році індивідуальних одноразових грошевих 
підмог на близько п'ять тисяч дглярів. 

Всю допомогову акцію веде ЗУАДК завдяки жертвен-
ності української громади у ЗДА. Тому теж звертається ЗУ
АДК до всієї української громади у ЗДА з нагоди велич-
нього свята Воскресення Христового з гарячим проханням 
своїми пожертвами з цієї знаменної нагоди уможливити ЗУ-
АДКомітетові продовжувати його важливу діяльність.. 

В час цього СвЯта Радости відкриймо наші серця для 
наших братів, які з вірою і надією дивляться на нас, вигля
даючи від нас ласкавого слова і простягнутої їм братерської 
руки. 

Пожертви просимо слати на адресу: 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN REUEP COMMITTEE 
P. О. Box 1661, Phfla 5. Pa,, USA 

ХРИСТОС BOCKPEC! 
Злучений Український Американський 

Допомоговий Комітет 
Ккзекутияа: 

Д - р Володимир Галан — Президент, д-р Матвій Стахів, Ро
ман Слободян, адв. Михайло Пізнак і рані Катерина Пеле-
шок — заступники Президента, Ред. Василь Мудрий — ек
зекутивний директор, інж. Іван Харамбура — касир і пані 

Павлина Різник — секретар 
Контроільна Комісія: 

Василь Довгань, Іван Іванчук, д -р Володимир Михайлів, 
ред. Іван Кедрин-Рудннцький, д-р Ярослав Падох і ген. Оле-

ксандер Загродськнй. 

Днрскційна Р а д а ; 
Антін Батюк, Теофіль Бак-Бойчук, Володимир Боровик, Ио-
сНп Харина. ред. Антін Драган , Александер Галелюк, 
д-р Дмитро Галичнн, пані Катерина Гульчій, інж. Степан 
Куропась, Іван Поритко, Андрій Шекерик, Тарас Шпікула. 
Роман Шраменко, пані Анна Сивуляк, Мирон Утриско. 

Дмитро Василащук і Олександер Яремко. 

суму 10.000 дол. 
Стільки про Дію З У А Д К в 

напрямку допомоги людям. 
Та праця З У А Д К на цьому 
не кінчиться і цим далеко не 
вичерпується. Тому, що не 
можна відділити допомоги 
для людей, що для установи 
працюють, від допомоги для 
самих установ, в яких вони 
працюють, З У А Д К охоплює 
своєю діяльністю цілу низку 
товариств і установ та уділ юс 
постійної дотації УВУ, НТШ, 
УТГІ, Незалежній Асоціації 
Совстознавства. Всумі в ос
танньому році на допомогу 
вндатковано 55,100 дол. 

Папря*т»і дальшого 
розгорнення дії 

Вказавши на пов'язаність 
людини і справи, вказали ми 
мабуть, на найважливішу 
проблему національно-куль

турного життя еміграції та n 
культурної політики, як теж 
одночасно на напрямок даль
шого розгорнення ДІЯЛЬНОСТІ! 
З У А Д К . 

Уся ця багатобічна допо-
могова активність ЗУАДКомі-
тсту базується на жертвенно 
сті українського громадянст
ва в Америці. Саме тепер, у 
зв'язку з Великодніми Свя
тами, надходять найвідповід-
ніші в році дні, дні Писанки. | $10; Микола Притуляк $5; Фн-
в яких, віримо, знову пробу- л и п МеДИк $3; МнхаЯло Клн-
,.'.,, «.:„,. . менко $2; Микола Прокопів $1. 
диться тільки приспана жерт-, І І р І І І С Т < ж . Ярослав Куниця S3, 
венність українського грома- ( Томз Рівер: І. Лерловкч $5. 
дянства і воно своїми щед- і Треитои: Ігнац.ій Білоус $5. 
рими пожертвами Писанки на В Ю ПОРК: нігті Ч У і П К п ш ™ , , , „.,„,.. ,-,., Н и > Иорк Ситі: По $10: Юрій цілі ЗУ АДКомітету дасть но-; Артемн£НИі в ^ ^ Д а н и л о 
му необхідні фонди на ного , Михайло Качун, П. С„ Павло 

$1 
Ню Притоп: По $2: Володимир 
Кас'ян. Микола Савчук. 
Ню ГеАвем: По $1: Роман Ро-
ченськии. Петро Струк. 
Терквил: Том а Колар $5. 

МЕРНЛЕНД: 
Балтимор: По $10: У. Н Союз 
Відд. ч. 337. Олекса Попик; 
Дмитро Козак $2. 
Кертис Б**: У. Н. Союз ВІДД 
ч. 81 „Коляда" $4. З них на 
листу ч. 15903 по $1: Андрій 
Блауцяк, Антін Лукіянчук, I-
ван .Іванкж, Антін Хімяк. 
Роял Оук: Подружжя О 1 Т. 
Раковські $5. (Спец, пожертва). 

МЕСАЧЮЗЕТС: 
Бостан: Р. Найда $3. 
Белмоит: Сергій Куниця $5. 
Ловел: Степан Кіналь $5. (Спе
ція льна пожертва;. 
Штсфілд: Подружжя С. і М. 
Стнран $5. 

МІНЕСОТА: 
Чінедполіг: Олексій ПИЛИПчук 
$4.76; о. М. Антохій $1. 
Ст. Пол: По $5: І. Білоус. Люд
мила Грегорет, д-р Леонід Ру-
менюк, Федір Гуща, Лев Ру-
давськмй. 

МШ1ІГЕН: 
Тетл Крік: Іван Пан чук $10. 
Ремтрсмк: Михайло Горак $5; 
по $1: "Михайло Мнронюк, Се
мен Копнтко. 
ДітроЙт: Укр Золотий Хрест 
Відд- ч. 14 $25. (Спец, пожерт
ва). Поснф Лободоцькнй $5; П. 
Адамчнк $2; К. Гсннік $1. 
Понтіяк: Тсодор Марущак $5; 
Н. Н. $1. 

НОРТ КАРОЛАЛНА: 
Вейнсвил: Павло Панків $3. 

НЮ ГЕМШІР: 
Манчестер: СУА Відділ ч. 13 
$10. 

НЮ ДЖЕРЗІ: 
Бавил Брук: Р. Добуш $5. 
Байон: Текля Данко $3. 
Врмджтон: Гнат Коваль $1. 
Вайн-іепд: М. Гандзюк $10; 
Анна Захар $5; Михайло Во-
лощук $3. 
Пуд спиш: Подружжя І. Воз-
няк $2. 
Джерзі Ситі: УККА Відд. Збір-
ка на ..Писанку" $27. "З них на 
листу ч. 162Й9 (Збир. Г. Bj-pa) 
по $2: С. Мухин. М. К.. . . (під
пис нечіт.). М. Тарапацькнй. 
Володимир Снігур. Микола Ро
манів, Ярослав і Ірена Явор-
ські Ярослав Головчак, Василь 
Породько; по $1'. Григорій Бу
ра. Сергій Бавіловський. Н Н. 
(підпис нечіт.). Степан . І під
пис нечіт.), Микола Дзядів. На 
листу ч. 16296 (збир. Ф. Коло
дій) по $2: Ф. Колодій. Олекса 
Демченко. М. Пилипчак. — По 
$10: У. Н. Союз Відд. ч. 76. 
..Українські Скавти" (УНС ч. 
170). У. Н. Союз Відд. ч. 20; 
С. Островськнй $5; по $1. П 
Гавелко. та на листу ч. 13664 
(УНС Відд. ч. 184) Танасій 
Опарнк. 
ІнГліштавя: І. І. Ріпник $5. 
Ірвинґтои: Іван Пастух $5; Е. 
Стебновський $3; Петро Соро-
коліт $1. 
Елізабет: Василь Гіль $5; Б. 
Феднк $2. 
Крескіл: Едвард Рокндький $5. 
НІхсон (Стслтол): Антін За-
ріцькнй $5. 
Нюарк: Відділ ОбВ-уА $10; 
Михайло Павленко $5; І- Берез-
ннцькнй $3; Лев Негрсбсцький 
$1. 
Ню Бропсмк: СУА Відділ ч 65 
$10. (З них на листу ч. 16914 
..Коляда" $5). 
ІІерт Амбой: Ілько Сі дуй $1. 
11 сесії і:: Д-р Б. А Филипчак 

внч $5. 
Ром: Іван Тнбінка $1. 
Рвчестер: По $10: У. Н. Союз 
Відд. ч. 437, Відділ ..Самопомо
чі"; по $5: І. Калюжний. М. 
Мосюк. Ілько Трищук; Іван 
Мелешко $2. 
Сеитрал І сліп: Д-р Роман Кср-
ницький $5. 
Флошіиг: Б. Лотоцький де Be-
лігост $20 (з них $10 пожертва 
спец, призначення). 
Фпрест П л з : С. Сімяннк $5. 
Ютік:і: Д-р Богдан Ґарбов-
ський $15. 

ОРАЛО: 

так потрібну допомогову 
яльність. 

) („Українське Слово" 
Париж, ч. 910) 

Самсон; по $5: Нік Горбовий. 
Іван Коржевич. Андрій 1 Анна 
Лениїтін; по $3: І. Керницькнй, 
Катерина Крупчин; по $2: В. 
Бриль, Микола Гслецький. Я-
рослав Д. Олексів, О. Мушке-

ВсйнОург: Д-р Богдан Пана-
сюк $10. 
Воррел: Олекс. Белсбчук $1. 
Клівлемд: Укр. Золотий Хрест 
Відд. ч 8 $10; Укр. Зол Хрест 
Відд. ч. 8. збірка підчас похо
рону бл. п. Осипа Трусь (на 
укр. восн. Інвалідів) $63. Збір
ку перевслнщ п. Марія Кукіз І 
а. Катерина Попович. На листу 
ч. 16621 по $5: Родина Трусь. 
Максим Лазута, Михайло Ко
лодій. Поснф і Катерина Вусь-
ко; по $2: М. І В. Ковч, Іван і 
Катерина Попович, Михайло 
Сеятійш Г. і М. Кукіз; по $1: 
М. І Ю. Кордуба. Анна Декан, 
Михайло Сеннця, К. І М. Голу
бець. Т. Юрків. Анна СтоАко, 
Маршал. Марія Гель. Олена 
Врнкайло. Шуст, Марія Даруш. 
Софія Когут, Врублевські. Н. 
Декан, М. Павлюк. І. Горно
стай. Марія Калраль, Теодор 
Даннлшович. Анна Сарахман, 
Н. і К. Бусько. Василь Горно
стай, Михайло Ковч. Михайло 
Мартнняк (з Торонто). Лука 
Котовнч, Марія Фнлнпів. Укр. 
Золот. Хрест Відд. ч. 8 (за-
місць квітів на могилу бл. п. О. 
Трусь і $10 — У. Н. Союз ВІДД 
Ч. 364, підчас Академії для 
вшанування річниці листопадо
вого зриву $8. Збірку перевели 
пп Марія Кукіз і Анна Бурко. 
На укр. Інвалідів по $1: Андрій 
Балко, Михайло Білецький. Ва
силь Брсздун. Анна Бурко. Vp. 
Кукіз. Марія Попаднк; по 5# 
Ц.: К. Данелович. М. Сенюта. 
НІ Самсін. І. Бобечко. — У. Н. 
Союз Відд. ч. 364-S14. (Збірка 
на серцеву недугу підчас похо
ронної тризни по сл. п. А. Гер-
манові, чл. Відд. ч. 364. пере
ведена на бажання дружини 
покійного). З них на листу ч. 
16622: Андрій Балко $2; по $1: 
Гр. Прийма. М І К. Бусько, А-
стпзія Герман. Марія Сенюта. 
Гр. 1 М. Кукіз. Буссер, Дмитро 
Бохняк. І. Прийма. Ст. Герман. 
Юлія Ґураль. Андрій Рудиш 
(з Канади >, Н. Н. Збірк пере
вела п. Марія Кукіз. СУА 
ВІДДІЛ ч 33 $29 (Пожертва 
спец призначення). Іван 
Пулнм $5. 
Парма: Омелян Макогін $2. 

ІІЕНСІІЛВЕНІЯ: 

Фк.іадглф1я: По $10: Михайло 
І Катерина Зубик. Микола і 
Іванна Кривопуск. Іван Щупа-
ківськнй; Петро Гандзяк $6.25 
(пошт. зи.); по $5: Яків Васн-
лега. М 1 С Гарбузи. Микола 
Гриців. Філярет Лук'яновнч. С. 
Масляний. Іван Масний, Лідія 
І Іван Одежннські. Микола 
Прнхоженко. Федор Феду'сь. Ак-
тон Шумовят. Ілля Шурша, А. 
І М. Чайківські. Пафнутій Чуп
рун (спец, пожертва), Олексан
дер Щербя; Володимир Біля-
св J3: по $2: Г Б^іннський. 
Петро Власенко. М. Крупа. 10-
рій Лесник; по $1: Іван Дубіль, 
Осип Налило. 
А.ігитапн: Андрій Вітик $1. 
Берпик: Ф. Кнник $5. 
Рарісбург: Ю. Т. Васлій $5. 
Крум Лини: М. TrfMomj-K $1. 
Лгетер: Самійло Сенків $5. 
Моит Клер: Ян Гулій $2. 
Оліфант: Марія Борущак $1. 
Нрнсбург: Теофіль Равлюк $2. 
Штгбурґ: По $5: Михайло Кур-
піль. Іван Шилк; Марія Анто-
ияк $2. 
Сентіиіл Ситі: Павло Качур $1. 
Фулертон: Франко Івашків S5. 
Честер: Укр. Правосл. Церква 
св. Покрови $23 (дохід з листо
падового Свята); Василь Слон-
ськай $2. 

АПОВА: 
Аіова Ситі: Михайло і Анна 
Пловлк $3. 

АРКЕНЗО: 
Д1 КвЬі: Юліян Охрнмовнч $5 

ВІРДЖШІЯ: 
І'ічмоид: Олекса Таран $5. 

ВІСКАНСИН: 
Баррои: Д-р В. С. Білецький $5 
Гавкінс: Збірка на „Коляду" з 
околиці Ледісмит $22. (Зібрав І 
переслав Поснф Вайда). З них 
по $5: Василь Чайка, Поснф 
Вайда, Стефан Вогун; Петро 
Голубовський $3; Стефан Куц 
$2; по $1: Данило Дмитрущак. 
Никнфор Ярославський. 
Джеферсон: Ярослав Михайло
вич $10. 

ДЕЛЕВЕР: 
Вілміїпгтон: Косовськнй $5. 

ДІСТРНКТ КОЛОМБІЯ: 
Воаіинґтон: Зенон Юрчинсь-
кий $5. 

ІЛЛІІНОП: 
Аврора: Андрій .Нога $3. 
Вермоит: Марія Клспачівська 
$10. 
Вестчестер: Поснф Литвин $2. 
Каїпсейкі: Д-р Марія Слнш $5. 
Клареядом П л з : В. Марчук $10. 
Пеорія: Збірка ка „Коляду" 
(листа ч. 15868) $12. (Зібрав і 
переслав Петро Саламаха). З 
них: Атаиааій Кущ $3; Нако
ли Коверко $2; по $1: Петро 
Саламаха, Софія Сіска, Грнгор 
Гащмаш, Андрій Дншлюк, Гнат 
Ворнсенко. 
Норт ШниаГо: В. Л аго дюк $5. 
Пікші ґо: Д-р Б. Стефурак $25; 
УНСоюз Відд. ч. 176 $15; по 
$10: Ю. Ватамашок, д-р Роман 
1 Софія Крупка. — ЗбірЯа на 
..Коляду" (зібрав І переслав І. 
Фурґаль) $7.50. З них по $1: 
Іван Баран, И. С. Гоїте. Василь 
Зелінка, Петро Таичак. Іван 
Фурґаль, Іван иатннськнй. 
Микола Шатинський; Михайло 
Вархолнк 50 ц. — По $5: Ю. 
Паславський. М. Рибак; по $3: 
подружжя А. Квятковські, С. 
Кічоровська. Микола Ляшенко, 
Н. Тищенко; по $2: Катерина 
Снеькн - Андрнівська, Андрій 
Діднк, Надія Новохацька. Іван 
Олійник, Г. Репа, В. Сабадаш. 
Павло Чухрій; по $1: Іван Ба
бій, Степан Василів. Григорій 
Паук, Іван Петренко, М. Уго-
рсцький. 

ГНДШНА: 
Іст ГерІ: Петро Дяченко $5. 
Перу: Іван Сагайдачний $3. 

КАЛІФОРНІЯ: 
Лос Аиджелес: М. Деркач $10: 
Михайло Ваврнков $5; Марта 
Крайст $2. 
Лос Гейтос: Подружжя А. і В. 
Сороковські $2. 
Сан Дісґо: П. Запар $1. 
Сан Франсігко: УККА Відділ, 

Ст. Луїс: Іван Назар $5. 
ТеиесІ: УНСоюз Відд. ч. 373 
$10; УНСоюз Відд, ч. 373. збір
ка на „Коляду" $28.50. З них 
на листу ч. 15999 (збир. Варва
ра Івасютлю по $5: Відд. Ч. 
373 УНС. Анна Грамоцьха; 
Варвара Івасютяк $2.50; по J2: 
Анна Кондрат, Параня Щуп-
ляк; по $1: Мирослава Лссіп, 
Софія Пяращак. Евгенія Феди-
на. Марія Чайковська. Анна 
Савіцька. Марія Круховська, 
Марія Грссько. Анна Парк, Со
фія Гармич, Катерина Анднбур, 
Марія Дмнтришни, Никала 
Парк. 

МІНЕСОТА: 
Галлок: Антон Кирилюк $10. 
Ролкімс: Андрій Гайдуков $10. 
.М1неало.ііс: Нік Прегар $25; 
С. Завадський $10; А. П. Филн-
поаич $3; Плярій Папіж $2; по 
$1: Онуфрій Рихлій, С. Харчук. 
Ст. Пол: Міна Сеидецький $3; 
Фнлип Шайда $2; Катерина 
Качмар $1. 

МИНІТЕ II: 
Воррем: Андрій Кисломед $2. 
Гемтремк: Данило Рубаха $10. 
ДІтройт: „Рідна Школа" $25; 
по $5: В. Витвнцькнй, Лев Ка-
зісвич, о. Д. Кузів. М. Лсвнць-
кий, Петро Трепет; Стефан По-
пель $3; Г. Верхоля $1. 
Медісон Геятс: М. Воронович 
$2. 
НюГюрІ: Д-р Олексій 1 Аяаста-
сія Банас $15. 
Трой: Л. К. $3. 

НЕБРАСКА: 
Л пня олії: УККА Відділ $16. 
(Збірка на укр. воєнних інва
лід іп. збир. Кал іти і Небсснлк). 
Омага: Українська Американ
ська Громада $122.50. (Збірка 
на „Коляду", ,збірщик М. Я -
рош). По $5: В. Столярський, 
д-р Роман Єськів; В. Проднвус 
$4; по $3: Яр. Свищух, М. На-
зарук, Данило Огородите Іван 
Костів, Яр. Вштидькия, Ми
хайло Ярош, Василь Міщан, 
Роман Шелсвнч; по $2.50: П. 
Крись, В. Мазурнх, Євген Во-
гачевськнй. д-р Іван Богачев-
ськнй. Микола Монич; по $2: 
А. Клюка, М. Лобор. Д. ВІЙТНК, 
Олекса Проднвус, Петро Гір
няк. Іван Козак. М. Вогуніс, В. 
Гричка. Т. Опрншко, М. Ста-
впчннй. С. Акулова. Н. Ващн-
шнн, М. В . . . (підпис нечіт.), 
Т. Ткачишин, С. В . . . . (підпис 
нечіт.), Михайло Дашхо, Сте-. 
пан Хмура, Михайло Ільчишяи, 
Лаврін Чсрко, Михайло Бутим, 
Іван Воробець, Толматов; по 
$1.50: О. Чохут. П. Гаврилхж, 
Микола Дмнтерко; по $1: П. 
Лехковський. II. Д . . . . (підпис 
нечіт.), С. Гоцій, А. Дугаи, 'В. 

збірка на „Коляду" $61. (Збір- Кульчак, П. Дмитрів. Г. ПІД-
ку переведено по парафіяльно- в1рна, Григорій Пазяк, М. В1-
му обіді Укр. Катол. Церкви у гуняк, В. Патриляк, С. Банас, 
С. Ф„ зібрав Богдан Морозов- В. Диднк. І. Даньків, М. Про-
ський). З них на листу ч. 15777: иів, П. Омииш. С. Кравчук, Ми-
Любомир Курило $10; по $5. хайло Дуркалсвнч, Катерина 
о. Андрій Микита, Юрій Вод- Ботюк. Павло Масло, Степан 
нар. Микола Кіс; по $3: пані І Багрій. Михайло Ґошуляк, Ю-
Зем. д-р Івая Кохан; по $2: | л 'я Федьк1в1 В. В . . . . (підпас 
Михайло А. Майкович, Юліян 
Чато, Д. Оренчук; по $1: С 
МроаопськнЯ, Мотт, подружжя 
С. Глннські, Пилип Шишка, 
подружжя Ґ. Вурен. А. Прий
мак. Д. Міщянчук, Кавуля. I-
вак Іськів. Альфавнцькнй. Іван 
Кравчзт<, С. МІщанчук. Микола 
Вачннський. Оленан Бачинська. 
Іван Столець. Богдан КІзима. 
Богдан Морозовськнй, Ольга 
Шраср. Сергій Гетз, Жарськнй, 
Т. Денис; решта дрібними. — 
УНСоюз Відд. ч. 486 збірка 
„Коляда" $10. З них на листу 
ч. 15775 (збир. Марія Блищак) 
по $2: УНС Відд ч. 486. Я. Бли
щак. І. Пахолок. М. Сорока; по 
$1: Д. Дучинський, О. Лиско. — 
Е. Чабан $2. 
Сенома: Д. М. Ссігчук $5. 

КОЛОРАДО: 
Дрппгр: Орест Колтунюк $0; 
В. Олсйко $2. 

КОНЕКТНКАТ: 
Вілімгнтик: Василь Стефан ні; 
$2. 
Іст Гартфорд: Михайло Сломя-
ний $2. 
Ню Врмтен: Відділ УККА. збір
ка „Коляда'' $33. З них па ли
сту ч. 15794 по $5: Михайло 
Дикун. Євген Палнґа; по $2: 
Теодор Войтів. Андрій Павляк; 
по $1: Олександер Мох. Мико
ла Радовнч, Михайло Стасюк. 
Володимир Глова. Степан Пе
рук. Мирон Мнхальчишин. Ме-
чнелав Мацяк. Степан Рочияк. 
Михайло Бабій. Мих. Шмайда. 
Осип Сич. Володимир Смотрич, 
Адам Зборовський. Іван Заби-
товськнй. Василь Тинишин, Ан
тін Клюка. Володимир Прний. 
Корнніл Романів, Теодор Збо
ровський. 
Ню Гейвея: По $10: УНСоюз 
Відд. ч. 414. Софія Брезіцька. 
Стаффорд: Іван Гутира $1. 
Стемфорд: Відділ УККА. збір
ка „Коляда" $22.45 (та ЗО ц. 
пошт. витр.). З них на листу 
ч. 15806 по $2: д-р В. М. Палі-
двор. Т. Зосяк; по $1: В. Карий. 
В. Влащук. Г. Слшобода. С. Па-
насюк, С. Коривчак. В. Падрій. 
М. Гайовськнй. М. Сидяга, В. 
Лема, П. Качалуба. Т. Маце-
люх. П. Круліковський. В. Си
дяга. Т. Пастущак. І. Михай-
лншии. І. Круліковський. М. 
Блащух; решта дрібними. 
•орествил: Алекс Кілман $2. 

ЛУІЗІЯНА: 
Ню Орліис: Іван Зазуляк стар. 
$10. 

МЕРНЛЕНД: 
Пїитгнмор: Відділ ОбВ>'А. збір
ка на укр. вог.нних Інвалідів 
$158.20: Дмитро Козак $1.50. 
Лорел: Д-р Омелян Дикий $5. 

МЕСАЧЮЗЕТС: 
BOTTOM: Д-р Яворський $1. 
Голінок: Онуфрій Дубчак $10. 
Лудлов: Іван Стсрпак $5. 
Штсфілд: Українська Громада. 
„Колядя" на листу ч. 15887 $20-
Сиріигфілд: Гі>нг. Мискшин $2. 
Фол Р1в*р: Микола Чорній $2. 
Шелсі: Анастасія Різенко $5. 

МІЗУРІ: 
Рошпорт: Іван Котів з роди
ною $10. 

иечіт.); М. Тітко 60 ц. 
НЮ ГЕМШІР: 

Манчестер: УККА Відділ, Збір
ка „Коляда" $44 (зібрав Ата-
нас Беднарчик). З них на ла> 
сти ч. 16890 і 16891: д-р Воло
димир Буцяк $5; по $2: Атаняс 
Беднарчик, Василь Мнгаль, Па
вло Німець; по $1: Мнхаїл Бай
ко, Володимир Сердюк, Іваи 
Тнмчишни, Григорій НовосАд, 
Мнхаїл Сененко. Мнхаїл Валь
ків. Казімір Кіт, Володимир Го
лова. Стефан Шнміи, Стефан 
Байко. Олекса Буцяк. Петро 
Кухар. Моріс Кухар. Юрко Сав
чук. Володимир Лучка. Іван 
Лучка. Михаїл Лучка, Нихо-
лай Беднарчик. Поснф Олек-
скж. Тсодор Майкут. Ілля 
Струса, Андрій ЯноШ. Григо
рій Гула, Михайло Бохокок, 
Петро Стечкович, Павло Пово-
розннк. Андрій Байко. Роман 
Пстрнчкович. Гаврило Петрнч-
копич, Микола Кональч>п<. Ю-
рІЙ Датків. Павло Хомлк, Ми
кола Шуфлат. 

НЮ ДЖЕРЗІ: 
Атлантік Ситі: Сод> Яснк $5; 
Олександер Ковшан $3. 
Байон: По $5: Іван Кушнір, 
Іван Свнптук. 
Бери: Софія Масловська $5. 
Ікійнлснд: Петро Вудмаска $5. 
Вудбайн: Українська Громада 
на „Коляду" $20; Д. Крншта-
ловнч $5. 
ТарфЬід: С Бакуменко $2. 
Джерзі Ситі: Український Що
денник „Свобода" $347.82. іСпе-
ціяльна пожертва на „Фонд 
Української Культури"). Пра
цівники У. Н. Союзу иа „Ко
ляду" $70. З них по $15: Д. Га
личий, д-р Я. Падох; по $5: С. 
Курлак, В. Сохань, М. Мілл-
нович; по $3: М. Дунайська, 
І. Коц. И. Стецура; по $2: И. 
Волощук. І Козак; по $1: С. 
Соколишин. В. Соболта. І. Вер-
бяний. Т. Лутвінлк, О. Доиб-
ровська. Д. Дячук. Н. Залу-
ський. М. Кобринський. М. Лн-
согір. Н. Головід. С. Маґура, 
С. І. Район. Ярослава Ле-
вицька $3; Антон Шубак $2. 
Іст Оренд ж: Иосиф ВілоГан $15. 
Картерет: Михайло Бехешін-
ський $1. 
КРНД.ЧІ: З'ККА Відділ, збірка 
„Коляда" $72. З них на листу 
ч 16901 ізбнр Михайло Ромах 
і Юрій Палійчук) по $5: Ва
силь Рябко. Микола Мікош. Пе
тро Гасвськлй. М. Рудницькяй, 
Мулькевнч; Едвард Гудяк $4; 
по $3: Юрко Палійчук. Михай
ло Чатирка. Катерина Марчук, 
Василь Лешснко. І. Строчаи, 
Василь Калашиюк; по $2: Пе
тро Кріль. Михайло Ромах. Ми
кола Ромах, Микола Римчук, 
Василь Т . . . . (підпис нечіт.). 
Степан Феднк. д-р Іван Лазор, 
Інж Роман Лазор. Стефан Со
ловій. Степан Панасмж. Михай
ло Ковальчнк. Тарас Галушка; 
Антін Кухта $1. 
Кліфтон: Теодор Москал* $2. 
Лейквуд: Андрій Швидкий $5. 
ЛІтл Фол з: Посип Худоба $5. 

У-^*>^>*>^'>^Яї^>&^>г><ї>&*£>&*&г^ 
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Мсняил: Василь Войко $1. ьси! Теркун. К Д Вачннський; 
Нюарк: По >Н) Стефан Бойків, і Теодат ШкільнНИ $2.30; Петро 
Богдан Стефаниинч і замісць і Ткачук $1 
Різдв, поздоров і. М Зайців $«; і Лаймо: Д-р Олександер Хомкн. 
по $.'>: М Обернижн. Микола І $5. 
Отецькій. Петро Лобур, Зенон Лорейп: УККА Відділ, бірка 
Стефанів. Н Н (невідомий^; 
Мирослав Дереш s2. ПО $1: 
Лев Негребецькнй, К Степовий 
ІІасейк: Гордій Неділько $5; "о 
$2: Рола Качур, о Стефан Кле-
парчук. 
Ііатергон: Григорій Мокроу-
«т»в $;!. 
Пері Амбой: її" S*> Стефан 
Гробар, А Орел; Д Галушка 

Н . і е й н ф і . м : У Н. С о ю з В і д д і л 
ч. :І72 на „Коляду" $ЬГ> 
Трентон: ОДВУ Відд. ч, 2">. 
збірка на „Коляду" уг>. З них 
на листу ч 16965: Володимир 
С. (підпис нечіт.) $.'і; Дми
тро Січ $'.!. Іван ПіДДубННЙ 
$5, 

ш і ) ИОРК: 
Ніо Порі; Ситі: СУ А Відділ Ч. 1. 
збірка на „Коляду" 5>ко і Збір
ку перевела голова Відділу. 
Катерина ПелеШОЯ К 3 них на 
листу Ч. 17070 ПО $10: СУА Від-

..Коляда" $242.50. З них на ли
сту ч 17211 ПО $.г> Роман Сн-
і:ута. Андрій Шумнла; по $3: 
Дмитро КОСТЮК, Параска Су-
харчук; по ,>2 Михайло Мель-
ничук, Григорій Гяркач, Орися 
Верне. Михайло Купчик, Арсе-
ній Кочила Василі. Супрун. 
Роман КЛОС, М. Ступарнк, Вік
тор КуПИСЯК. Іван Микита; по 
$1: Михайло Турп'ї. Василь Во-
СаК, д-р Роман СаЛОВНЧ. На ли
сту ч 17212 по $3: Григорій 
Черкас. Анна Комар; по S2: М 
Максимів, И Гаркач М Андрі-
сович, В Віляк, о Дрогоми.-
рецькпй. М ПИЛИПІВ: М їжак 
$1.50; по $1: Г. Днрів, Т По-
вер, Є. Хемнч, На листу ч. 
17213 по $">: М Ітерн, Домініка 
ҐІЛЬ, Теодор Вруч, о А. Стен-
грн; Анна Шумнла $4; М Кей-
сар $.'і: по $2: м. Пакуш, Міль-
кович - Кульчнцька, Д. Голо-
вацькнй. Д Писак, Т Шевчук 
Г Венгрниюк. А Вутрей, ГТ. О-
ренчак. К. Вінцюк. А. Паслав-

$3; по $2: Сеико Давид, Василь 
Віннськнй; Олекса Злуш:о $1. 

ФЛОРИДА: 
От. ПІТОТрсбурґ: Збірка на у-
краінсськнх вос.нннх інвалідів 

S10. (Зібрав на Свят Вечір М. 
Похмурський). Імена жертво
давців будуть проголошені у 
звіті Суспільної Служби Ком-
батаитівЗ. 

за ЛЮТИЙ 1959 р . 

діл ч. 1. Віра і Антін Шумейко. ( г ь к н й ' г Охрін. О Кришталь 
ЮліЯИ Вачннський, Д. Г. Куп
чин і Купчин; Квстахія Захар-
чук $6; по $5: Катерина Пеле-
ШОК, Григорій Сливка. Петро 
Біляк. Марія Чарнецька іО.чд 
Тапиен, Н. Дж.; по $2: Олена 
Волошин. Марія Шкамбара. О-
СНПа Куровицька, ПелагІЯ Де
реш. Евдокін Середннська. Ка
терина Судима; по $1: Таня 
Зимна. Анна Ільків, Анна Кум-
феїгт, Марія Головай. Ольга 
Сливка. Анна Слинка. Славка 
Соланнська. Анна Палюх, 
По $Г>: Петро Кіра. Іван Вин
ник, Василь Ннч; Ізндор Іва-
енків $2 
А-чбанІ: Данило РУДОКОВСЬКИЙ 

Амстердам: ТеодО] 
$2; А Шийка $1. 
Асторіл: У. Н. Союз Відд. ч. .г>. 
збірка „Коляда" S-10. З них на 
листу ч 16985. П'А'иф Іваичук 
$3; по s2: Іван Сндор, Николай 
Зори, Павло Варикч, Михайло 
Галан. Олекса Мартин. Антін 
Клнмншин. Михайло Басараб, 
Стенл] Кривен. Грннько Кук, 
Михайло Фіґурський, Семен 
Антонишин. Михайло Фігур-
ський, В Врублевеькнй. Дума. 
Антін Загоруйко, Марінн Ку
рочка; по $ і : Юрій Скіба. Ми
хайло Заронений. Анна Бурдн-
га, Семен Лішак. Григорій Я-
цншин, Григор Васнлнк, Марія 
Пешняк, М. Домарецький. Ми
кола Петрина. Стах М. . (під
пис нечіт j , Теодор Матвіік. 
Збирач: Іван Сндор. (Приміт
ка: $6 з проголошених вище 

B. Левицький, К, Мацілиясь 
кий. Д. Деркач. М Наконеч
ний; по $1: М Осідач. І. Голо-
вецький, Р Котик. Р. Левиць
кий. М Данилів, На листу ч. 
172Н: Д-р Роман Стеткевич; 
по $.г>: М Вошка. С Ганчарнк. 
Г. Газен, В. Кнчун. О Лесюк; 
Б. Калюшик S ;̂ no j>3: і Де-
ревяник. П. Антнпін. Д. Мики
та; по .S2 Т Пахнюк, д-р Ю. 
Сілецькнй. П Інасишнн. М. Бу-
чннськнй, інж Р. Купчннський. 
C. Зубаль, мгр. 1 Лучковссь-
кнй. В Шевчик, Є. Пащнн. Ге-
лен Мейджер: по $1:>В. Сілець
кнй. М Тряпняк, І. Білнй, Н 
Назаркевнч, С Назаркевич. На 

1 листу ч 1721.г> по $5: Іван Ба-
Кокорудз ! [Луцький, ЯКІН І'удяк; мгр П 

, Яців $4; М Пастернак $3; П. 
Веца $2.60; ПО $2: Степан Шуя. 
П. Ратич. П Проць, А. Вли-
скун. П. Лукша, д-р К. Погу
ляй. О Феднк, М. Ваюрчак; 
С Папків S1 50; по $1: Б. Дей-
чаківський, С Чечетін. Воло
димир Шуя, м. Станчак, і 
Грищенко. І Сачко, С Хемнч 
Рік-форд: Михайло Денко $2. 
Мінстаті: Микола Винник $1-

ПЕНСИЛВЕВдЯ: 
Филаделфія: На ..Коляди1" пра
цівники Централі ЗУАДКУ S35. 
З них на листу ч. 17500: Д-р 
Володимир Галан $Ю; по $5: 
О. Генґало. Т. Горащенко, О. 
ЗуЛЯК, Іванна і Микола Криво-
пуск, О Тарнавський. Сер
пи Кожухар $15. ..А.Б.Н.". 
абірка на .,Коляду" $12. З них 

затримав Відділі. Збірка на І на листу ч 17490 (збир. Мирон 
залншеїіціі! на похороігі бл. п. 1 УтриОКО) по S2: Ірена Ільниць-
Аннн- Питак $15. (Переслав і ка, Відд ч. 193 ..Провидіння'. 
Маріян Курочка). Петро Дульнявка, Мирон Утрн-
В«* Щор: .Д-р В. Врецьона $10 ^к о- "° f.1. ЛЯСНЛгЬ В о К ^ а ^ ' К ' 
Вредлі: Гван Дерик $5. Дмитро Шабля. Іван СлмСа-
Вропкг: По $5: ЯроЬавл Фо- ?fi ,KO: Карашівськіїй. - По 
Йвич. Тарас Сімків. Ада Т ?.10 І””і”,.Вощак. Леся Кінаш. бович, Тарас Сімків. Ад; 
ОсІИЧук,. Б. Корсунь (спец, по
жертва і. 
Бруклдш: По $Д0: У. Н. Союз 
Відд. ч. 82, Т. Шлапак; по $5 

Неоніля Кліщ. Іван Костинкж. 
Ярослава Марк; по $5: Ярослав 
Ваглай, Павло Безпалко. Фн-
ни Вояк, ІНЖ. Гаврило Горді
єнко. Микола Заборськнй. Ма-

Марія Бумба. Кошт Мнронюк. і р і м н Кульчнцькнй. С. Луцн-
Михайло і Стефанія Слюзар; > шт, Василь Hapj>arav М. Пал*-
Ва(ИЛЬ»«васНЯй'52;яо J1: Л.1 * - 5 "* - v- ' ' ^^” 
Лиман, Теодор Танчак 
Bet-г' Іслип: Павло Кіс $5. 
Вудсайд: Д-р В Михайлів на 

1596Г листу ч. l.r>S*6,ri $5. 
І'”удеон: Тома Кастель S-r> 
ГУйгтінгс-ан-Гуд«он: Анастасіа 
Савостюк $3. 
Геркімер: Збірка на „Коляду" 

лик. М Джавапі. Іван Зінчен-
ко. Стефан і Анна Іванович, О-
лена Кобилннська, Микола Мо
скаль, Михайло Потучко. Іиан 

$20. З них на листу ч 17039 ПО І Сло”И,КНЙ, Іван Скі'ра. Филнп 
і7 . т. , , . . . . . . л . .._ і Турко; по $2: Параскевіл Бод-

нар. В Бучннськнй. В Гара-
снм. Нестор Гарбер, Петро Го 

ДК.ІКНКР: 
BLlMini тон: Володимир Рома-
шішим зложив Sr>'-)0 

ІЛЛННОП: 
І«т Гейзель Кр«чт: М Паті>о-
ннк $200 
СІсеро: П<ат Г]>ннншин S1 
ШикаГо: УНС Відд ч. 125. 
.Сестрицтво Блапшіщення" $ 
15 .Коляда" на листу Ч. 15814. 
По $іо зложили: Укр. Нар. со 
юз Відд. ч 111; Б Мохайионнч 
і на фонд О Петлюри і. Укр. 
Нар. Союз Відд. Ч 301 ..Коля
да" $7 50. З них на листу ч. 15-
S49 (збир. М Крнштальї зло
жили; $2 50: Олександер Ліне-
вич. По $1; В Іващук. О. Лі-
невнч, М Кришталь. Н Ада-
моннч, АГафія Фіца. Лев і Іван
на Шаливнч зложили $5. 

ІНДІЯНА: 

Ґері: Микола Данко $5. 

КЕНЗАС: 

Кензао Ситі: УККА Збірка „Ко
ляду" $38. З них на листу ч. 
15872 і збир. Іван Брнскн І зло
жили: $5: Анна Федоров; По 
$3: Михайло Білнк, Богдан Му
зика, Іван Брнскн; По $2: Дми
тро Яремко, Антін Косик, Ми
рослав Боруцькнй< Василь Фе-
ден. Роземарі Андрусевнч. Те
одор Воруцькнй, Микола Гу-
зар. По $1: Іван Гречаник, 
Майх Буга. 

КОНККТИКАТ: 

Врнджпорт: УККА на „Коля
ду" $121. З них на листу ч. 
15785 ізбнр. Володимир Чуба-
той) зложили: Укр. Нар. Со
юз. Відд. ч. 59 $10. По $3: Ва
силь Сливинськнй. Микола Ма
ксимівн. Текля Красіцька; по 
$2: Василь Бабій, Володимир 
Шуст. Володимир Болонкнй. В. 
Пелещук. Петро Болонний, SlH-
хайло Болонний. В. Похульсь-
кнй_ Михайло Бурнй^ Володи
мир Чубатий. По $1: Дмитро 
Стець, Любомнр 3 . . . (підпис 
нечіткий). Іван Козак, п. Чер-
нявськнй. Мирон Литвин. ІО-
рій Добущ. Анасталія Дацен-
ко. Іван Сагайдак. На листу ч. 
15785 (збир. Іван Шемберко) 
зложили: $2: Іван Шемберко; 
По $1: Майк Томашік, Черльз 
Бойко, пані І. Зорко. Андрій 
Папроцький, Іван Загачевсь-
кнй. Гарі Мошок, В. Лугансь
ка. Ірена Підлуська. 
На листу ч. 15787 (збир. Ярос
лав Гура) зложили: по $5: Ми-
хайлнна Шнманська УРС. Від. 
ч 30; по $3: Таряв Слівінс'ький. 
Максим Шттеа, Григорій Со-
кора; по $2: Степан Гуменюк. 
Ярослав Гура, Ярослав Федо-
ренко, Іван Захарко, Володи
мир Пахульекнй, Осип Крел-
дульчак, Володимир Сусла. 
Петро Слівінськнй. Михайло 

, , ~ -. .. , , . . Засць, Дмитро Олекскж, Кость 
ко, о. Ярослав Пасічівський. Котило; по $1: Яким Олекси-
МИКОЛВ Проник. Олена Сас. шин. Андрій Піддубннй. Дмнт-
Андрій Стадннцькнй, Осіш р о Оннщак Іван Котиляк Іг-
Третяк. Пафнутій Чуприн. Ро- Н11Т Юрнк. heTpo Войчук, бсип 
май Флюнт; по $3: Михайло Бі- | Слівінськнй. Михайло Мадрона, 

Катерина Роман, Михайло Мо
роз. Іван Загачевськнй, Мико
ла Івпшків, Евген Пащенко, Я-
рослав Шумнгора, Адам Пал-
роцький. Василь Зозуляк, Оле 

$5: Василь Насипаний. Олекса 
Ангел; по $2: В Каржнцьі:нй. 
Матній Політило, Кїьтнна Куд-
люк; по $1: Дем'ян Кармалюк, 
Яро<лав Сенишнн. М Цюпка. 
Антін Леньо. і Збир Пауліва 
Ме|>ена • 
Гоняел Дж.: Андрій і Марія 
Королик. $5. 
Іріїшл: М. Шкорута $3. 
Понкерс: Д-р Василь Кіналь 
Кіналь $20 та сііец пожертва 
$10 (замк-ць квітів на могилу 
бл. ;п. д-р Омеляна Пацлан-
СЬКОТХ) і . 
Кніне Віледж: В Герич' $2. 
Когус: ІОліяи Бачнніький $2. 
.Мідіавн: В С. Клуфас $5. 
Мт. Вернон: А Гончаренко $10 
ПорЛпсІ: Василь Чубатий $1 
ІІратсбург: Юлія Врелінська $5. 
Иго Ншрк: С Тураш $50 
Рачестгр: Мнх МОСЮК $16.58. 
по $10: Укр. Допом Комітет 
Укр. Правосл. Церква С8, По
крови; Укр Допом. Комітет бір
ка „Коляда" $6. З них на ли
сту ч. 7682 і збир М. Яремчукі 
по $1: М Яремчук. Федір Ц 
(підпис нечіт і. Петро Сірнк. 
Василь ПетрНШИН, Степан Бу-
ган. Андрій Т, (підпис не
чіт. і; По $5: Дм Вн< оці,кнй. о 
С. Городецькнй, Теодор Валь. 
М. Каліцінськнй; Роман При-
стай. $1. 
Сиракюа: Д-р А ЖИЗНЄВСЬКНЙ 
$10;\ Володимир [льчншин >!•. 
М. Лапшин $5, Михайло Ка-
ній $2 
Стеген Ай-іенд: Теодор Гулі. 
$10. 
Спркнг Велі: Т Суходольський 
$2. ' 
Тонйванда: Д-р Свген Отець
ка $10. 
Флжшінґ: Роман Волчук S3 
Н)тіка: У. Н Сонза Відд ч 
484, збірка „Коляда $14 Г>(> З 
янх яа листу ч. 17162 ізбир В 
Залараиюю по $2: Володимир 
Запарпнюк. Михайло Дмитрів 
по $1: Степан Мелннк. Волтер 

рихата, Микола' Гула, Павло 
Дубрівннй, Іандор А. Жилавий. 
Іван Крнвуша. І. Маланчук. 
Микола Панасюк. Микола По-
бутгький. Оксана Сімовнч. О-
.іександер Смоляк. Пелагія Це-
беняк. Петро Ящишин; по $1: 
Семен Александр>*к (на листу 
ч 17334 1. Анна Вородісвнч. К 
Деревинко. А. Зиднк, В. Ко-
рецькяй, Іван Лаба. Іван Ле-
НИК, Данило Лимаренко. В. Ма-
кей, Н.Н., Микола Сидорськнй, 
Василь Столяр. 
Алентавн: Вас Огородннк $5. 
В«'итлейвил: У. Н. Союз Відд 

ксандер Каспрак, Іван Рамах. 
Василь Флямовнч, Іван Хомяк 
Стефан Пиців. Стефан Тара-
сюк. Осип БзовнЙ. 
ВІліментик: УККА на „Коля
ду" (листа ч. 15808) $5 
Гартфорд: Богдан Козак $5. 
Мері ден: Марія Малаиич $5. 

МЕРИЛЕНД: 

Болтомор: Антін Траска $2 

МКСАЧЮЗЕТС: 

Бостон: УККА, Збірка на „Ко
ляду" $70.30. зних: на листу 
ч. 15875 (УНС Відд. ч. 307. 
збир. Михайло Франківськнй і 

ч 109 (на листу ч. І7250) $10 зложили: по $1: В. Тутка. Ва-
і пожертва на „Коляду"). Ми- силь, Іван П. (підпис нечіткий) 
кола Мороз $3. Володимир Баран. Осип Пуп-
БрІстол: Збірка „Коляда" (зі- ко, Михайло Франківськнй. Я-
ора» і переслав В. Головчак і І рослав Чайківський. Володимир 
$28 3 них на листу ч. 17349 
('тефан К . . і з Левітавн, під
пис нечіт і $10; по $5: Василь 
Головчак. Іван Головка; по $1: 
Петро Мазурнк. А. Галадзіда. 
Теодор Флюнт, Іван Дзіндзю-
ра. Павло Головчак. Лука Гай-
дукевич, Роман Феднк. Дмитро 
Пуцило. 
Вайт Гейвен: Анна Мельник $5. 
В»-йи: Семен Чалншев $8. 
В«-<-т Істон: У. Н. Союз Відд. 
ч 137, спеціяльна збірка. $25 
З них на листу ч. 17274: У. Н. 
Союз Відд ч. 137 $10; Дмитро 
Всресюк $3; по $1: Михайло 
Колодруб. Стефан Колодруб. 
Посн: Колодруб, Дмитро Когут, 
Василі. Боднарський. Іван Деш, 
Теодор Фотій, Григорій Про
шак Іван Ґалан. Іван Труш. 
Теодор Слміла. Михайло Том-
ко і Гроші призночено на укра
їнських інвалідів). 
Дженет: о Петро Білон. 
КарнеіІ: У Н Союз Відд. ч 
ЇМ на „КОЛЯДУ" $10. 
,іеикестер: Василь Длюнка $5 
Лиидора: Василь Гошвп $2, 
Нентікок: Іван Савчук $1, 
Норттемптон: Василь Саюк $5 

Марців $1 
Богдан Гна-

Гяатїв, Іван Дзяднк. Михвйяц Органна: Аполлон і: •; м <-, 
Козар. Борис Лобащук. Михай ' - - -- . . ' . . " 
ло Луценко, Зеновій Воднар-
чук. Семен Тесак. Теодор Се 
меняк; решта дрібними. - Ан
дрій Негович $5. 

ОГАЙО: 
Клівленд: По $10: У. Н. Союз 
Відд. ч. 240. Дмитро Иачалаба, 
Олександра Мачалаба. Зеновія 
Ярош; по $5: Стефан Кікта. Га
лин* Деслер, Юлія Холодник, 
Петро Бойко, 1. І. Дзаднім, По-

Зазуля. Володимир Гуменюк. 
Степан Кос, Дмитро Чередюк, 
Дмитро Мельник, Микола Ки
сіль. Решта дрібними. На листу 
ч. 15876 (УНС Відд. ч. 238, 
збир. Дмитро Миколенко) зло
жили: по $2: Дмитро Миколен
ко. Евген Кондратюк. Данило 
Бортник; по $1: Панас Несто-
ренко, Олександра Шафрансь-
ка, Андрій Баранник. Василь 
Гаврнлець, Василь Шульга. 
Антоніна Шульга, Наталія Бі-
лінська, Григорій Гриценко. 
Петро Федусь. Михайло Ло-
зниський, Ілаш МатеЙко, Пи
лип Пащаі:. Микола Давнскнба, 
Василь Мигован, Георгій Оч-
кус, Петро Мороз. Антін Бере-
гулька. Посип Харина, Григо
рій Зварич. о. Іван Данилович. 
Теодор Воис. На листу ч. Д5877 
(УНС Відд. ч. 374. Володимир 
Федорів збир ) зложили: по $ 
2: Василь Музика Іван Шум-
ляк. Осип Кутяк, Михайло Ки
сіль; по $1: Володимир Федо
рів, Іван Волощук, В. Пален-
герик, Василь Бігайло, Іваа Ди-
шавець, Василь Феденишин, I-
ван Назар. Володимир Бачивсь 

Іван кий, Дмитро Віленчук 
і Кецмур. Стефан Сологуб, Іваи 

— І Станчак. Дмитро Хромяк, Яків 
Романкевнч; То- Щебрин, Василь Стебницький, 

Григорій Макух, •Стефан Ко
гут. Григорій Барчин, Захарій 
Лось. Іван Попик. Михайло 
Возьннй, Петро Матвіїв 
Нюберіпорт: Іван Буцяк .$10. 
Ферв'ю: Василь Дякан $5 

МІЗУРІ: 

От. Дл:о.іеф: Іван Кобзей $2 

тЦалмертон: Мнх 
ІЙггбурґ: По $5 
пбк. Андрій 
V І ТоМКІВ $3 . 
ІІатстіїїііГ: Данило Голінка $3 
І'е.іІнГ: Павло Рубан $6 
І'ачеч-тер: С ФеДИЦЬКИЙ $1 
(і.рентои: Укр Амер Горожан-
ськнй Клюб $г> („Коляда" на 
листу ч 17324 і 
ТЛійтусвил: У Н Союз Відд 
ч. 72 на ..Коляду $25. 
Честер: Киистантии Мельник 

МІІІНЕСОГА: 

МІнеаполіс: СУА Відділ ч. 16. 
збірка на „Коляду" $31; з них 
на листу ч. 15987 (збир. Кар
лик Бенцальї зложили: по $2: 
Роман Колодннцькнй. Михайло 
Іваськовнч; по $1: О. Врннь, О. 
КОСТЮК О. Карлик Венцаль, 
Евглн Човпін. Іван Дорощак, 
Стефан Вовчак. Володимир 
Міиькович. Михайло Вовчак, 
Константнн . Сольчаник. Іван 
Артим, Михайло Свінціцький. 
Дмитро Дудинськнй. Дмитро 
Манднбур. Славомир Луців, Ми 
рон Крамарчук. Григорій Ва-
велко. Володимир Галій. Ми
хайло Хома. Роман Віндик. Ю-
рій Вдовнчин. Михайло Кова
лів. Петро Яворський ст . Стах 
Яворськнй. Ярослав Карпяк, 
Дарія Бущак, Марія Процай, 
Ярослав Кравтрчук. 
Ст. Пал: Стефан Кошуба $3. 
Микола Гланко $2 

М1ШІГЕН: 

Бентон Гарбор: Михайло Кулі-
ковський $5 
Гемтремк: УККА, збірка на 
„Коляду" $61. З них на листу 
ч. 15912 (збир. Корнель Івасюю 
зложили: по $5: К. Івасюк, А. 
дало. С. Скипакевич. Ю. Бро-
Серединськнй, П. Жук, В. Диг-
жнківський; по $3: І. Ка пустій; 
по $2: Ю. Олексіїв, В. Туста-
нівський, В. Сторожук. $1: Во
лодимир Лизогуб. На листу ч. 
15913 (збнр. Остап Захарків) 
зложили: $5: Михайло Федо-
рівець: по S3: Остап Захарків. 
п. Сливка, С. Білий. Д. Вере-
зовський; $2: І. Стельмах; по 
$1: А. Старик, L Преведа. СУА 
Відділ ч. 5 $20 (з них $10 на 
,.Коляду" листа ч. 15940). 
ДІтроят: Укр. Амер. Федерація 
стейту Мішіґен та Укр. Роб 
Союз". Відділ ч. 272 на „Коля
ду" $184. З них на листу ч. 15-
134 (збир. д-р Василь Шкудорі 
зложили: По $5: Богдан Заяць, 
А. С (підпис нечіткий). Ст. 
Клнмншин: по $3: Зенок Ва-
енлькевич, Е. Кульчнцькнй. Н. 
Н. (підпис нечіткий;. Дмитро 
Строїч, Слава Яблонська. Ярос
лав Никнфоряк, В. Витвнцькнй. 
Р. Крохмалюк, Лев Прншляк. 
Богдан Сторожук. Петро Мош-
тук. Іван К. іпідпис нечіткий). 
Петро Конюх. С. Кравчишин: 
по $2: Іван Кривіцький Богдан 
Дяків, Г. Конопада, І. Климн-
шин, Р. Прийма. ц. Кізнма. ВіД 
Шкудор, п. Серафим: по $1: 
Варвара Мнкнтюк. Василь Mjt-
киткж, Михайло Когут. На лнс». 
ту ч. 16162 (збир. В. ШкудорТ* 
зложили; $4: Анатоль ,Яцюк; 
по $3: Петро Гончаренко. Ми
кола Лесів, А. Коцур. Петро 
Богданович, д-р А. Р. Семків. 
Степан ІДуровський. Богдан 
Макольондра, І Мелимука, Р. 
Калитяк; по $2: Павло Маляр, 
Настя Вязовиченко, В. Л (під
пис Нечіткий), Лев' Шумило. 
Степан Слюсарчук. Іша Залуга, 
Чорноморці, д-р. Володимир 
Прокопович, Дмитро Гевко. В 
Лазечко, А. Слюсарчук. В. Во-
бяк; $2: Збірка в Укр. Роб. Со
юзі. Відд. на Карпентер. По 
$1: д-р. О. Ч. Бойчук. Роман 
Рудннцькнй. Степан Юрків, Я. 
Заблоцький, Павлнна Пахоляк. 
На листу ч. 16201 (збнр. В. 
Лазечко) зложили: $10: Ва
силь Довгаиь; по $5: В. Лазеч
ко, М. Казимирш. 
На листу ч. 16202 зложили: по 
$5: Ліга Українців стейту Мі
шіґен. родина В. Білик, Лев 
Казісвич; по $1: А. Пшиннч-
ний. С. Зальопаннй. В. Яворсь
кий, Іван Грнгаркіа, В. Заха-
рійчук. П. 3. (підпис нечіткий), 
С бниськів. М. Стружовська. 
П. 3. (підпис нечіткий), Василь 
Нищак, Іван Пасічний, І. Во-
венко, І. Семеген. (Гроші зіб
рав Теодор Грицай). У.Р.С Від. 
.ч. 272, збірка на . Коляду" $ 
15. З них на листу ч. 16163 
ізбир. В. Шкудор) зложили: 
$5: Василь Кузьмин; $3: Пи
лип Гайдай; по$і: М. Казими-
рів П. Потапенко. На листу ч. 
16164 ізбир. В. Шкудор): $5: 
Український Американський О-
середок в Дітройті; по $10 зло
жили: Укр. Амер Осередок в 
Дітройті; Укр. Ніф. Союз, Від. 
ч. 146 Збірка на „Коляду" $8 
З них на листу ч 15927 (збнр. 
Іван Підпернгораї по $1. зло
жили: М. Війтовнч, Софія Ос-
тапчак-Мнкнтюк. Іван Підпе-
рнгора, Данило Лапчак. Сте
фан Хомяк, Яків Мерещак. Іл
ля Диґас. Петро Гурняк. Іван 
Коринло зложив $3 06, Іван 
Гаркуша зложив $1. 

Флікт: УККА збірка на „КОЛЯ
ДІ" $84. З них на листу ч. 15934 
(збнр. Іван Левандовський) 
зложили: по $3: М Драґанчук, 
Артур И. Ерлер; по $2: І. Ле
вандовський, Іван Карликів. I-
ван Гайдукевич, М Пилипів^ 
Ярослав Кравс. Теодор Кіселе-
внч, Іван Канаш. С. Мельник, 
Дмитро Досій; по $1: Іван Ха-
иацький, Антін Дух. Дмитро 
Костннюк, Іван Гермак, Василь 
Салій. На лист>- ч 15935 (збнр. 
Михайло Лихолаті зложили: $ 
5: Михайло Лихолят; по $3: 
Поснф Пантелюк, О. М. (підпис 
нечіткий); по $2: Василь Ле-
щак. Іван .. (підпис нечіткий(; 
по $1: Андрій Вубек. Іван Бо-
гатськнй. Степан Кравс. Юрій 
Макогон. Роман Фодчук. Гриць 
Доброміль, Антін Дух. Іван 
Шумило. Андрій Ніцпан, Сте
фан Стефанів. 

МОНТАНА: 

О”бей: Нік Черн\-к зложив $5 

НЕБРАСКА: 

Л111КОЛН: УККА збірка на 

„Коляду" $29.50. З них на лис
ту ч 16894 зложили: $5: п. Ка-
літа; по $3: н Мануляк. Іван 
Бучннськнй; по $2 п. Небесняк. 
Володимир Плоський. Роман 
Панасюк; по $1: п. Стехновнч. 
Іван Лиско. її Сторонський. 
Дмитро Петричко. Антон Лихо-
лат. Петро Віткович. Леон Шер 
бак. Іван Панелко. Ілля Щер-
бак. Григорій Синиця. Мико
ла Мороз. Дмитро Гуменяк; по 
швдоляра: Филнп Кльніковсь-
кнй. 

НОРТ ДАКОТА: 

ВНЛТОН: УККА Відділ. Збірка 
на „Коляду" $23. З них на лис
ту ч. 15993 (Збир. Нндрій Дріб
ненький) зложили: $3: д-р. А. 
Жуковський. Джо Бараннк; по 
$2: Карл Масловськнй, Нік Со-
ЛОГук, о. д-р. Т. Ковальський, 
А. Боднар; по $1: М. Грнгорнк, 
А. Дрібненький, М. Романюк, 
Катерина Врезден. М. Кобиль-
ник. П. Заі-ородний. Катерина 
Онофрей. Г. Трічка, П. Пет-
рик. 

НІО ДЖЕІ*ЗІ: 

Врндхтіїн: Ігнатій Коваль $5. 
Вартоп: А. Василенко $5. 
Верона: Проф. С. Гординський 
$15 (з НИХ $5 на фонд С. Пет
люри). 
Віпапі: УККА Відділ, збірка на 
„Коляду" $139. З них на листу 
ч. 16968 по $5: Василь Осадчук. 
Степан Візниця, Василь Здин-
дяк. Петро Галатій. Іван Гала-
тій. Петро Зятик. Степан Цьві-
люк; А Ружок $4; по $3: М. 
Мацьків. Осип Стефанів, Лука 
1 ураль. Петро Нагірний, Пелен-
ськнй. Степан Малюца; по $2: 
Дмитро Кіцак. Володимир Мо-
розевнч. М. Мороз, Андрій Ли
повий. Данило Петрочко, Нов
городський, Дмитро Забігач, 
Микола Федчук. Іван Ільннць-
кнй. Володимир Дуб. Е. Коно-
ненко. Музика. Бойчук. На ли
сту ч. 16969: Володимир Мар-
тинець $10; по $б: Юрій Бого-
славець, Василенко, Ннкнфо-
рук. Федір Німець. Степан Внт-
вицькой; по $3: Марія Ничка. 
Іван Кусни; по $2: П. Петров-
ський. Марія Захарків, Андрій 
Кужнк, Василь Дячук; по $1: 
Карлик. Русинко, Тереш,ук. Alt-
тонович, Семанишин. 
Джері Ситі: УКЮЧ Відділ, збір
ка на „Коляду" $121.50 (і на 
йошт. внтр. 50 Ц.). З них на ли
сту ч. 16914 (збир. Василь Лит
винка і: Іван Ковальчнк $10; 
Петро Костик $5; Олександер 
Оду ляк $3: по $2: Василь Лит
винка. І. Д. Шпак. Іван Мнкн
тюк, Іван Пілат. Стефан Білик. 
Іван Ганчар, Іван Ведмідь. Ва
силь Гаврилюк. І. Щупляк, С 
•Мухнн, Іван Троян. Бойко. Вік
тор Пологенькнй. Василь Поло-
генький, Микола Кашуд. Ми
кола Швед. Василь Кутий. Ле
он Семеняк; по $1: Петро Пал
ка. Іван Чапляк, А. Ярема, В 
Попович, Вітер. Ярослав Іва-
ннцькнй, Петро Лахоцький. На 
листу ч 16915 ізбир. Литвинка, 
Шарам. Костик) по $10: Сте
фан Кості в. д-р Микола Хиляк; 
Михайло Мацяк $5; по $2: Ми
хайло Крупяк, Констант. Севе-
рнн. Юрій Рось, Михайло Ба
ран, Петро Ляхоцькнй, Антін 
Шаран, Теодор Пль, Стефан 
Островськнй. Головчак; по $1: 
Василь Ленчук, Андрій Мазур. 
Иоснф Жарський, К. Станісла-
вишии. Іван Коцюба. Дмитро 
Гуменний. Панас Бойко, Т. Те-
люк. Стефан Кот. Г. Мець. Леон 
Знмон, М. Мацяк. М Осмілов-
ський, В ГІЛЬ, В. Карий. С. 
Гріца, Б. Савчук 
Елізцбет: Український Цен
тральний Комітет в Елізабет, 
„Коляда". $588. З них на листу 
ч. 14807 (колядники; Петро Я-
кнмович. Іван Гриб, Ілько 
Мельник, Богдан Голда) зібра
но $54, а саме: д-р Роман Граб 
$10; по $5: Іван Гриб, Іван Бо-
гонюк, Петро Дяк; Васоль Ва-
тралик $4; по $3: Іван Голей. 
Тарас Когут. Володимир Маць-
ковськнй; по $2: В. Д . . (під
пис нечіт.). Марія Захарук. 
Франк Шарий. Андрій Сміт; по 
$1: Андрій Войтовнч. Марія 
П . . . . (підпис нечіт. і. Михайло 
Нагірняк, Сосноцький. Теодор 
Процак. Іван Каліцун. Петро 
Шляхтич. Евген Власевнч На 
листу ч. 16906 (колядники: Ми
хайло Яблонськнй. Микола Куп-
чак. Іван Попннкої зібрано $25. 
а саме по $3: Микола Купчак, 
Роман Яньків, Василь Палюга. 
Анна Бабич. С. Гаврнщук; по 
$2: Михайло Гнатчак. Іван Ма
зун. Володимир Дучемінськнй; 
по $1: Матвій Маньдзяк. Кате
рина Могила. Вурбеляк. Анна 
К . . . . (підпис НвЧІТ.). На листу 
ч. 16907 (колядники: Роман 
Слободян. Данило Слободян. 
Микола Кіценюк. Осип Козак. 
Михаїл Грннішаю зібрано $247. 
а саме по $20: Володимир Бой
чук, Мирон Литвин, Михайло 
Сухорський; Роман Слободян 
$15; по $10: Андрій Сміт. Ед-
вард Полевчак, Володимир Ста-
скж, Іван Сенишнн; по $5: Ва
силь Косаревич, Данило Слобо
дян, Григорій Слободян. Олена 
Слободян, Володимир Береза. 
Володимир Квас. Мілет Шев
чук. Антін Горохівськнй. Иосиф 
Козак. Стефан Каша. Андрій 
Федірко. Іван Клок, Иоснф Ге-
неґа. Микита Гулннк. Мнхаїл 
Крейц. А. Федірко, Атанас Кем-
па. Семен Прокопик, Григорій 
Закорчений. Стефан ґенеґа. 
Павло Сташко, Михайло Рома
нович; по $3: Анасталія Пліс. 
Михаїл Кобрин. Іван Корнтко. 
Стефан Корнас мол.; по $2: 
Василь Кардаш. Петро Кардаш, 
Михал Рой, Микола Крейц. О-
лександер Присяжний. На ли
сту ч. 16908 (колядники: Яро
слав Мнтрофанюк. Богдан Мн-
трофанюк, Василь Салабай, Во
лодимир Федчишнн) зібрано 
$74. а саме по $5: Михайло Ми-
ціо, Володимир Федчишнн. Ми
кола К . . . (підпис нечіт), Т. 
Гринішак, Марія Стасюк, Ма
рія В. Сенкевич, М. Юрченко, 
Г. Федун; по $3: Богдан Вере-
зюк. С. Каша. В Макара, В. 
Ф . . . . (підпис нечіт>, по $2: 

КАНЦЕЛЯРІЯ ЗУАДК-у ШУКАЄ 
за ад|нч-амн слідкуючих ос̂ Іб тоаку, що на листов
ні звернення з рахуикахя чи ихшямк важлн-
іііі.мн справами не дії таї. відповіді, або пошта 

повертає листи: 
II од.їси о прізвище, ім'я і останнє нам відоме 

місце перебування: 
АВСУСНКО Пилип, Філаделфія, Па. 
АРДИКОВСЬКИИ Владислав. ВІліментик. Конн. 
ВАБІЧ Франц. Спрінгдейл, Па. 
БАЛАНІТЧ Федір, Рачестер. Н. И. 
ВАРАНКЕВИЧ Теодор, Філаделфія, Па. 
БАНАЩУК Яків. Шікаґо, Ілл. 
БЕР Єлнсавета, Філаделфія, Па. 
ВЕРБЕЦЬ Петро, Шікаґо, Ілл. 
БЕЛЕГАП Петро, Балтімор. Мд. 
БІЛАС Мирослав. Шікаґо, Ілл. 
БІЛИК Іван. Міннеаполіс, Міни. 
БОУЧУК Анна, Філаделфія, Па. 
БОИКО Сергій. Трентон. Н. Дж. 
БОИКО Стефан, Шікаґо, Ілл. 
БОИКО Павло. Джерзі Ситі, Н. Д ж 
БОГУСЛАВСЬКИИ, Константии, Шікаґо, Ілл. 
БОГУСЛАВСЬКА Антоніна. Філаделфія. "Па. 
БОРАЧЕК Іван. Ракседви, Масс. 
БОРОСОВСЬКИИ Михайло. 
БОРИЩУК Андрій. Дітройт, Міш. 
БРАЗДА Людмила, Ню Иорк, Н. И. 
БРОДИЛО Іван. 
БУЧКО Волонмир. Іст Гартфорд. Конн. 
БУШМИЧ Мнхайлнна. Ню Иорк. Н. И. 
ЦЕГУР Текля, Філаделфія. Па. t 
ЩОХ Іван. Філаделфія. Па. 
ЦУГИРКА Іван, Філаделфія. Па. 
ХОМИЧ Іван. Снракюз, Н. И. 
ХМІЛЕНКО Іван, Шікаґо. Ілл. 
ХРОМОВСЬКИИ Стефан, Нюарк, Н. Дж. 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Стефан, Філаделфія. Па. 
ЧЕРНЕНКО Снмон. Сейр, Па. 
ЧУХНО Анатоль, Рачестер, Н. И. 
Ч'УЧМАН Ева, Філаделфія, Па. 
ДАСКАЛЮК Іван, філаделфія, Па. 
ДАНИЛІВ Стефан. Філаделфія, П а 
ДЕМЧУК Теодор. Елмайра, Н. И. 
ДЕКАЛО Петро. Шікаґо. Ілл. 
ДІДУХ Осип, Філаделфія, Па. 
ДМИТРИШИН Анна, Елмайра, Н. И. 
ДМИТРЮК Анатоль, Шікаґо, Ілл.—Вест Че

стер,. Па. 
ДОБРОВОЛЬСЬКИИ Богдан. Феніксвіл, Па. 
ДОЛБІН Сергій. Клівленд. Огайо. 
ДОМАЩУК Стефан. Джексон Гайте, Н. И. 
ДОНЕЦЬ Василь, Нй Иорк, Н. И. 
ДОВГАЛЬ Марко, Шікаґо, Ілл. 
ДРОЗД Юрій. Філаделфія. Па. 
ДРОГОМІРЕЦЬКА - ВАСИЛЮК Анна, Рачес

тер, Н. И. 
ДУБАСОВ Григорій. Філаделфія, Па. 
ДУБ Григорій. Ню Иорк, Н. И. 
ДУЦИЛОВИЧ Василь. Шікаґо, Ілл. 
ДУТКА Лина, Шікаґо. ІЛЛ. 
ДУНИК Стефан, Снракюз, Н. И. 
ДВІИНИИ Ілля. Балтімор. Мд. 
ДИДИН Іван. Гартфорд. Конн. 
ДИКИЙ Святослав. Шікаґо, Ілл. 
ЕЛІЯШЕВСЬКА Стефанія. Бінґгемтон, Н. И. 
ФАМУЛЯК Ірена. Філаделфія. Па. 
ФЕДОРИН Іван. Шікаґо. Ілл. 
ФЕРІИ Павло. Філаделфія, П а 
ФЕДАИ Василь, Шікаґо, Ілл. 
ФІЛЬ Михайло. Янґставн. Огайо. 
ФОРОСТЯК Іван, Віліямставн. Н. Дж. 
ГАДОМСЬКА Софія, Філаделфія. Па. 
ГАЄВСЬКИ Стефан. Шікаґо. Ілл. 
ГЕЛЕТІИ Юстнна, Нюарк. Н. Дж. 
ҐУЛЬОВАТИИ Іван, Ню Иорк, Н. И. 
ҐУРАЛЬ Василь. Філаделфія, Па. 
ГАЛЬКО Іван. Трентон. Н. Дж. 
ГАРАСИМЯК Анна. Денвер. Коло.-Шікаго. Ілл. 
ГАРАСИМІВ Константин. Філаделфія. Па. 
ГАВРИЛЮК Франк. Флінт. Міш. 
ГАВРИЛИШИН Семен, Філаделфія, П а 
ГЕРАК Антон. Філаделфія. Па. 
ГЕРШАН Григорій, Бофало. Н. И. 
ГЕНРИК (ГЕВРИК) Василь. Ню Иорк. Н. И. 
ГЛИНСЬКИИ Мирослав. Шікаґо. Ілл. 
ГО РІЧКО Юрій. Філаделфія, Па. 
ГОЛОВІНСЬКИИ Борис. Філаделфія, Па. 
ГРАБ Микола, Міннеаполіс, Мінн. 
ГРИЦИК Михайло, Шікаґо, Ілл. 
ГРИГОРОВИЧ Ігор. Шікаґо, Ілл. 
ГУСАКОВ Василь, Шікаґо, Ілл. 
ІЛЬНИЦЬКИИ Роман. Філа., Па.-Ню Иорк, Н.И. 
ІВАХНЕНКО Григорій. Ню Иорк. Н. И. 
ІВАСЮТА Іваи. Лонг Айленд Ситі, Н. И. 
ІВАШКО Іван. Рачестер, Н. И. 
ІВАЩУК Дмитро. Філаделфія. Па. 
ЯЦЕВИЧ Олександер. Клівленд. Огайо. 
ЯНІВ Данило. Найлс. Огайо. ' 
ЯРЕМЧУК Іван. Філаделфія. Па. 
ЯКИМІВ Сергій. Ню Гейвен, Конн. 
ЯЛОВИЧ Василь, Гащтфорд. Конн. 
ЯВДОШАК Григорій. Шікаґо. Ілл. 
ЯСІНСЬКА Марія. Філаделфія, Па. 
ЮСКА Анна. Гренд Репідс. Міш.-Шікаґо, Ілл. 
ЮСЬКІВ Михайло. Рачестер. Н. И. 
КЩАК Михайло, Картерет. Н. Дж. 
КАСПРУК Діонис, Філаделфія. Па. 
КАМІНСЬКА Анна Клівленд. Огайо. 
КАНЦІР Олекса, Філаделфія, П а 
КЕЛЛЕР Марія. Філадефія. Па. 
КІРЯНОВ Михайло. Бофало. Н. И. 
КІСЛИП Константин, Бруклин. Н. И. 
КЛОДНИЦЬКИИ Зенон. Монт Плез.епт, Айова. 
КОРМІЄ Віра, Філаделфія, Па. 
КОРОЛЕВИЧ Петро, Міннеаполіс. Мінн. 
КОСТИК Кирило. Рачестер, Н. И. 
КОСТИК Іваи. Бруклин. Н. И. 
КОЛИНИЧ Володимир. Рачестер. Н И. 
КОНЦЕРОВСЬКИИ Михайло. Філаделфія, Па. 
КОЗАР Василь. Бруклин. Н И 
КРАИНИК Прокіп. Балтімор, Мд. 
КРЕМПЕНКО Ірена, Кліфтон. Н. Дж. 
ЮРИВЕНКО Федір, Трентон, Н. Дж. 
КОТЕЛЕВИЧ Василь. Клівленд. Огайо. 
КОСОГОВ Василь, Нейлсвіл, Віск. 
КОРДУВА Роман. Ірвінґтон, Н. Дж. 
КОВЕЛЬ Михайло. Філаделфія, Па. 
КОНОБРИЦЬКИИ Іван, Клівленд. Огайо. 
КОПАНЕИКО Антон. Гартфорд, Конн. 
КОКОДИНСЬКИИ Віктор, Накс. Інд. 
КРИЦЬКИИ Іван, Ню Гейвен. Конн. 
КУРАВСЬКИИ Іван. Ню Иорк. Н. И. 
КУРЛЯК Дмитро. Патерсон, Н Дж. 
КУРШАТ Аніта. Шікаґо, Ілл. 
КУЗЕНКО Михайло, Мілвокі. Віск. 
КУЧЕР-КАГЛАН Алена. Ст. Пол. Мінн. 
КУКРИЦЬКИИ Иосн:, Шікаґо. Ілл. 
КУЗЬО Анастазія. Шікаґо. Ілл. 
КУДИН Олекса, Гартфорд. Конн. 
КУХАР Иоснф, Філаделфія, Па. , 
КУРОЧКА Ольга, Гартфорд. Конн. 
ЛАВРИНОВИЧ Марія. Бофало. Н. И.-Тороято. 

Канада. 
ЛЕВИЦЬКИЙ Едвард. ИІІкаґо. Ілл. 
ЛЕЦЮК Дмитро. Шікаґо. Ілл. 
ЛІНЧЕВСЬКИП Юрій, Клівленд..Огайо. 

ЛІСНИЧЕНКО Стефан, Нюарк, Н. ДЖ. 
ЛІСОВИЙ Микола. Фріголд, Н. Дж. 
ЛОСВИЧ-ВЛОДЕЦЬКА Марія. Норвінч, ItoBH-
ЛУПАК Стефан. Філаделфія, Па. , 
ЛУПИНІС Теодор. Бруклин, Н. I t 
ЛИХО Ярослава. Філаделфія, Па. 
ЛИТВИЩЕНКО Мнк., Фиа,-Крум Линяє. Па. 
ЛИТВИЩЕНКО Григ., Ф1ла»-Крум Лннва, Па. 
МАЦИК 3 і копія. Вруклян, Н. VL 
МАК АРУ ШК А Софія. Шікаґо. Ілл. 
МАЛАЩУК Олекса, ПасеЙк, Н. Дж. 
МАЛЕЦЬКИИ Мстислав, ШікаГо, Ілл.? 
МАЛИЙ Карло, Шікаґо, Ілл. •'< „ 
МАЛИЙ Олександер, Фіалделфія, Па. 
МАЛИНОВСЬКИИ Волод., ФІЛа.-Ніо Иорк. Н.И. 
МАЄВСЬКИИ Григорій, Андалюзія, П а 
МАТВІЄИКО Василь, Ню ИорК, Н. И. 
МАКСИМОВИЧ Микола, Філаделфія, Па. 
МАРКІВ-31ДАПС Юліяна, Вілнінґток, Н. Дж. 
МАРЧАК Микала, Філаделфія, Па. 
МАНДРИК Івая, Ню Иорк, Н. И> -
МЕДИНСЬКИИ Іван, Філаделфія, Па. 
МІЛЄК Мартин, Філаделфія, Па, 
МОРДА Іван, Дітройт, Міш. 
МУЛЯР Гнат. Філа., Па.-Шікаґб, ІЛЛ. 
МИКУШ Іван. Дітройт, Міш. 
МИХАИЛИШИН Мирон, Філаделфія. Па. 
НАЗАРОВ, Владислав, Патерзон, Н. Дж. 
НЕГАНІВ Микола. Дітройт. НЩ. 
НОВОЖЕНЄЦ Михайло, СнракюЗ, Н. И. 
ОЛЕКСИН Микола. Мілвокі, Віск. • 
ОЛЕКСИШИН Михайло, Мілвокі,,Віск. 
ОТРОШКО Олекса, Дітройт, Міш. 
ОРАНСЬКИИ-ВОИНО Віктор, Ню Иорк. R И. 
ОНОПРІЄНКО Володимир, Шікаґо, Ілл. 
ОНУШКАНИЧ Теодор, Шікаґб; ІЛЛ. 
ОВАД Ярослав, Ню Гейвен, Коїш., 
ОВСОНКА Ян. 
ОВЧИНСЬКИИ Константин, Міннеаполіс, Мінн. 
ПАВЛОВИЧ Альойз. 
ПАВЛИКОВИЧ Мирон, ЩІкаГО",-Ілл. 
ПАНЧОШКА Іван, Шікаґо. buu_ л 
ПАДЯК Михайло, Рачестер. Н. Л . 
ПАРКОЛАИ Семен, Ню Врітеи, Конн. 
ПЕЛЕНСЬКИЙ Ярослав, Шікаґо', ЗлЯ. 
ПЕТРОВСЬКИИ Теодозій, Гартфорд, Коня. 
ПЕТРИЦЯ Юстииа Аллентавн, П а 
ПІХАЛЬСЬКИИ Іван, Філаделфія, Па, 
ПОПАДИНЕЦЬ Іван, Філаделфія, Па. 
ПОПАДЮК Дмитро, Філаделфія, Па. 
ПОПОВИЧ Іван, Сонисайд, Л. Ай;, Н. И. 
ПОТЕЛИЦЬКИИ Стефон. Філаделфія. Па. 
ПОРОХНИЦЬКИИ Павло, ФІладБлфія. Па. г 

ПРЕДЧУК Марія, ПасеЙк, Н. Д ж 
ПРОКУДА Володимир, Ионкерс, Н. И. 
ПРОЦАИЛО Дмитро. Філаделфія, Па. 
ПРИЙМАК Василь. Рачестер. Н. РІ. 
ПРУС Пьотр, Філаделфія, П а 
ПСЗЮК Ромая, Нюарк, Н. Д ж 
ПИШКОВИЧ Василь, Шікаґо, Ілл. 
ПРОЦИК Стефан. Філаделфія, Па.-
РАКУТА Стефан, Рачестер, Н. JL . 
РАПАЧ Стефан, ФіладелфіН, Па. 
РАПАЧ Марія, Філаделфія, Па, 
РЛПІИ Анастазія. Філаделфія, Па: 
РЕВЕЦЬ Ксеяя, Шікаґо, Ілл. •: •• 
РЕГЕРТ Варвара Шікаґо, ІЛл. 
РЕКА Анастазія, Рачестер,.Н. И . 
РЕНДВАНСЬКИИ Оефан. Філаделфія. Па: 
РЕТБЛЬСЬКИИ Микола, Шікаґо, Ілл. 
РЕВБНКО Федір, Нюарк, Н. Д ж -і • '''-” 
РІПЕЦЬКИИ Модест, Ню Йорк. ,Я.И. 
РОГОВИН Марія, Філаделфія, Па. 
РОЗМУС Генрик, Нюарк, Н. Д ж . ' ' . 
РУДІНСЬКИХ Яя, Воллей Фордж,Па. 
РУДІЄН Гаврило, Бруклнн,,Н. И. 
РУДКО Петро, Гартфорд..KoHSv, ., 
САВАНЕЦЬ Михайло, Ютнда, Н - И . 
САВЧУК Василь, Гартфорд, Конн. 
СЕМАН Петро. Філаделфія, Па..-
СЕМАНКЖ Анна, Дітройт,,Щщ, ;. • 
СЕМЦХВ Михайло, Ню Иорк,ДЇ;Я> 
СЕНИШИН Юрій. Сгавтой, З а . , - ' 
СІМОНОВ Євген, Дітройт, Міій..'.". . 
СІРКО Ірена Філаделфія; Пал. -• 
СКРЙНИК Павло, Нюарк, Н. Длс 
СЛУХАЙ Івая, Філаделфія, П а 
СПАЛЬОВИЧ Іван, Мілвокі. Віся-
СГАНЬКО Петро. Шікаґо, ІІЯГ. ' 
СОФШЧУК Марія Стефанія, Ансонйг, tfrtfcaWi-
СОРОКВАША Петро. Філаделфія^ Па.-,^'t•••'.и 
СУ ЩУК Олександра Філаделфія, Па; 
СИЧ Михайло, Філаделфія, Па. : 

ШАВЛІВСЬКИИ Михайло, Філададфія, Пй. ' 
ШАРАВУРА Снмон, Гартфорд, КОнаг. 
Ш Ш Д Л Є Р Иосефіна. Гиртфорд, Коня. 
ШКІЛЬНИК Євген, Шікаґо, Хпд. , 
ШПАК Петро, Гартфорд, Коня. 
ШЛАПАК Павло. Філаделфія, Піо, 
ШЛАВАН Марія, Ню Врітен, Коїш. 
ШЯАБАН Ярослав, Ню Врітен,'Коня. 
ШМІДКЕ-ЗІНЧЕНКО Єлнсавета, Вр'уклвя, Н4Ї-
ШРАИТЕР Федір, Гартфорд, Конн. 
ШТАИНБАХ Юрій, Грентон-НЙкаґо. ІЛЛ, 
ШТІЛЛЄР-ГАПОНЕНКО їда. Філаделфія, Па, 
ШУМОВСЬКИ Юрій (Єжя), Мілвокі, Віск. 
ШВЕД Анна, Ютяка, Н. И. 
ШВЕЦЬ Катерина, Клівленд? Дітройт? 
ШИНКАРЮК Максим, Ню БрітІя, КонЯ. 
ЩЕРВА Катерина Ню Иорк, Н. И. 
ТАТУХ Лкюмнр. Дітройт. Міш. 
ТАТКО Андрій. Повтакет. Р. АЯі 
ТЕРЛЕЦЬКИИ Дмитро, Ню Врітен. Коня, 
ТЕТЯНЕЧКО Василь, Ню Иорк, Н . И . 
ТОМАШІВСЬКА Марія, Асторія. Я . И. 
ТОВЧУК Іван. Нюарк, Н. Дж. . • 
ТРУСКАВЕЦЬКИИ Михайло. Ллівлавд, Огайо. 
ТУЧИНСЬКИИ Иосиф, Шікаґо, ІЛЛ. 
ТУРЧИН Олександер, Клівленд, Огайо. 
ТИХОВСЬКИИ де ВІЗИРОВИЧ Яр , ВронКй, Н Л . 
УБИИСОВАКА Лавреятій, Філаделфія. Па. 
ВАЛЬТЕР Микола. Шікаґо, їлл. 
ВАНЬО Дарія, Філаделфія, Па. 
ВАСЬКІВ Олекса Шікаґо, Ілл. , 
ВЕСЕШОВСЬКА Марі*. Клівленд, Огаяб. 
ВАСИЛЮК-ДРОГОМІРЕЦЬКА АнНйі Ра«вВ*ЄЛ 

Н . И . . Т 
ВГГКО Василь, Ютика, Н. Й. 
ВГТКО Лідвіна Ютнка, Н. И. , • 
ВІЛЬХІВСЬКИИ Антін, ФілаДвлфіЯ, Па. 
ВЛОДАРЖ Ян, Шікаґо, Ілл. * 1. , 
ВОЄВОДА Василь, Філаделфія; ІТа. '-•-'•" 
ВОПТОВИЧ Стефан. Філаделфія, Па. 
ВОИТЮК Микола. Шіяаґо. Ілл. 
ВОЛОХОВСЬКИИ Иосн!, ФілаДелфІя, Па 
ВОЛЯНСЬКИИ Дмитро. Повтакет, Р. Ай. 
ВОЛОВИЧ Микола Клівленд. ОгІЙо 
ВОЛЬФ Едвард Шікаґо, Ілл. 
ВОВДЯ Євгенія. Рачестер, Н. И. 
ВОРОНЩДЕ Надя. Шікаґо, Ідл.» •* 
ВОРОНКЕВИЧ Григорій, Bafldtt; k ЙЖ. 
ВОВК Стефан. Когус. Н. И. 
ЗАМАНА Михайло, Елізабет. Н. ІЬв. 
ЗАПОТТЧНА Ніна, Рачестер, Н. Я: 
ЗВАРИЧ Микола Ню Врітен, Конн. 
ЗЕа^УР Текля, Філаделфія, П а ?Щ-

! Т : -̂ - • 

' • 

С. Колодій. Тереза . (підпис 
нечіт). Мудрий. М. Маґзір. 
Михайло Яблонськнй. Аліса Са
лабай. Ярослав Мнтрофанюк, 
К. Н. . (підпис нечіт. І, Іван 
Корнтко. Т. Куцмнда; по И : 
Іван Кіріченко. Іван Мотора. 
На ЛНСТу ч. 16909 (колядники: 
Іван Солтівськнй. Іван Полян-
ськнй. Лев Гусак) зібрано $54. 
а саме по $5: Іван Солтівськнй, 
Стефан Попадюк. Тома Чер-
чіль. Лев Гусак, Мирон Каплун, 
Іван Полянський. Василь Сол
тівськнй, проф. М. Шлемкевнч, 
Іван Воднар, Український; по 
$2: Стефан Пограничннй.. Спе-
руи. На листу ч. 16910 (коляд
ники: Богдан Голда. Ілько 
Мельшш, Осип Забива, Михай

ло Гуменний) зібрано $63. а 
саме: Василь ДІйчук $10; по 
$5: Иоснф Забава. Михайло 
Гнатіо, Михайло Гуменний, I-
ван Іваник, Богдан Голда. Іль
ко Наболотиий. Ілько Мельник; 
Михайло Кравець $3; по $2: 
Микола Креховецькяй. Васькіа; 
Дмитро Палій $1. На листу ч. 
16911 (колядники: Мирон Пін-
ковськяй. Степан Маґнет, Іван 
ІвапцДв. Петро Штабелюю зі
брано $81. а саме по $5: Мирон 
Пінковськнй. Іван Кіценюк. Ан
дрій Полевчак. Михайло Міга-
тнн. Ромая Левицький. Степан 
Богач. Михайло Іванцін, Воло
димир Заблоцький, Петро Пи-
лав! Іван Подільчук $3; по $2: 
Степан Маґнет, Микола Про

цак, Юрко Сепґі&і ДміггрО Квр-
ничний, Микола Вянярчяк, щ-
тро Якнмовн^ Мирослав М**»-
ннчук, мгр. В. КривокудьсигйЙ, 
Марія Луняк. Петро ШтабелЮК. 
Михайло Хитр0ч«1взл Воробель, 
Віра Ю.чііепщіюс, Дапяло Ма-
цик. Іван Кобасовськнй; по $1: 
Анна Голда, Василь Поваяда, 
Василь Ґарбовський. —» Меяа-
нія МельничуКі $2. 

(Далі вуде) 
Всі пожертви, зворот позичок. 

коштів переселення, ЗГОЛОЩЄ-Я-
яя нових адрес і всю хоресоо*-
денцію слати ва,адресз,: 

UKRAINIAN AMERICAN 
RELIEF COMMITTEE, 

P. О. Box 1661. 
Philadelphia 5, Pa. 




